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Convidei a sociedade civil das 9 ilhas dos Açores a dar o 

seu contributo para as linhas programáticas de um futuro 

Governo do PSD/Açores.

Agradeço ao coordenador, Joel Neto, e a todos aqueles 

que participaram neste trabalho pelo desenvolvimento

dos Açores.

Duarte Freitas

Presidente do PSD/Açores
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Este trabalho resulta de mais de um ano de atividade de cidadãos sem filiação partidária, 

preocupados em exclusivo com a coisa pública, o modelo de desenvolvimento e o futuro 

dos Açores. Surge na sequência da constituição, no seio do PSD/Açores, de um Conselho 

Consultivo de Independentes, think tank que o presidente Duarte Freitas me deu a honra de 

coordenar.

Muito nos agradaria se o próprio Governo Regional em exercício subscrevesse pelo menos 

alguns destes diagnósticos e algumas destas propostas. Seria sinal de que está atento, de que é 

permeável à opinião alheia e de que está disponível para aceitar ideias de quem as trabalhou no 

estrito interesse do bem comum, de forma graciosa e abnegada, sacrificando horas e horas da sua 

vida pessoal e familiar e – inclusive – sujeitando-se muitas vezes ao julgamento dos seus pares, 

dos seus colegas e dos seus chefes.

Assim vai o exercício da cidadania nas nossas ilhas e assim vai também a saúde da nossa democracia.

Quero agradecer a Miguel de Sousa Azevedo, que aceitou co-coordenar este grupo; aos quatro 

deputados do PSD/Açores que o integraram como secretários-relatores: João Bruto da Costa 

(Família), Luís Rendeiro (Desenvolvimento), António Soares Marinho (Economia) e José Andrade 

(Cidadania), este responsável também pela coordenação-geral do relatório; aos diferentes 

funcionários e responsáveis do partido que nos deram todo o tipo de apoio, incluindo Hermano 

Aguiar, chefe de gabinete do presidente do PSD/Açores, Graça Rego, secretária da Presidência, 

e Cristina Lourenço, secretária do Grupo Parlamentar; e muito em especial aos coordenadores 

dos quatro grupos setoriais deste órgão, e cujas dedicação e competência ficam expressas não 

apenas na minha memória, mas no conteúdo e na qualidade destas apresentações, que têm 

necessariamente de marcar o debate político regional.

São eles:

•	 A	Dra.	Ana	Margarida	Furtado,	responsável	pelo	grupo	que	estudou	a	problemática	da	FAMÍLIA	

nos Açores, Saúde incluída;

•	 A	Dra.	Catarina	Furtado,	que	coordenou	o	grupo	encarregado	de	pensar	o	futuro	dos	Açores	

do ponto de vista do DESENVOLVIMENTO e dos recursos;

•	 O	 Dr.	 Carlos	 Bessa,	 que	 se	 ocupou	 da	 coordenação	 do	 grupo	 que	 estudou	 as	 matérias	

respeitantes à CIDADANIA, nomeadamente a Educação;

•	 E	 o	 Dr.	 Nuno	 Araújo,	 responsável	 pelo	 grupo	 que	 trabalhou	 a	 área	 da	 ECONOMIA,	

nomeadamente os seus desafios a curto e médio prazo.
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Agradeço também a todos os restantes membros destes grupos de trabalho, de quem na verdade 

emana o essencial destas conclusões. Inclusive – e até talvez em particular – aos que o fizeram 

anonimamente, com receio de represálias da parte da máquina da Administração Pública, tantas 

vezes transformada em arma de arremesso, pelo poder em curso, contra quem pensa de forma 

diferente ou ousa erguer a voz.

Todos os dias temos acesso a um novo dado que envergonha este modelo de desenvolvimento. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, os Açores lideram, ou têm liderado com regularidade, 

todos os rankings nacionais de subdesenvolvimento humano.

•	 lideramos	no	desemprego

•	 lideramos	no	abuso	sexual

•	 lideramos	no	insucesso	escolar

•	 lideramos	no	abandono	escolar

•	 lideramos	no	analfabetismo

•	 lideramos	na	violência	doméstica

•	 lideramos	na	gravidez	na	adolescência

•	 lideramos	no	consumo	de	álcool

•	 lideramos	na	pobreza	persistente

•	 lideramos	no	usufruto	do	Rendimento	Social	de	Inserção

Pelo contrário:

•	 somos	últimos	no	acesso	aos	cuidados	primários	de	saúde

•	 somos	últimos	no	acesso	às	listas	de	espera	para	cirurgias

•	 somos	últimos	em	participação	eleitoral

Muitos açorianos não gostam de ouvi-lo, e com toda a razão. Têm vergonha. São mulheres e 

homens sérios, que não querem ser confundidos com este estado de coisas. Eu também tenho 

vergonha. Mas, do ponto de vista social, os Açores não estão à beira da catástrofe: os Açores estão 

a viver a catástrofe. E é preciso enfrentar essa realidade.

Porque ser criança nos Açores, hoje, é, em muitos – e cada vez mais – casos, não ter futuro. 

Pergunta-se a uma dezena de miúdos o que querem ser quando forem grandes, e vários 

responderão: «Quero viver do Rendimento». Não conhecem outra vida nem conhecem outro 

modelo. Não há pobreza maior do que essa.

A toda a hora se fala de desenvolvimento económico, e com razão: sem desenvolvimento 

económico, não teremos sequer o que comer. Mas para que queremos nós desenvolvimento 

económico, se não tivermos desenvolvimento humano? Desenvolvimento económico para a 

nossa meia dúzia de famílias ricas? Desenvolvimento económico para a nossa dúzia e meia de 

famílias de classe média?

E os pobres?

E os pobres dos Açores? E os milhares e milhares de famílias pobres dos Açores? Porque é que só 

nos lembramos deles na hora do voto?

Ao longo dos quase vinte anos que leva o atual ciclo de governação, cada vez mais famílias açorianas 

foram afastadas para as margens da sociedade, enfiadas em guetos e mantidas dependentes da 

administração pública com pensões, subsídios e rendimentos de miséria, que não lhes permitem 

proporcionar qualquer futuro aos seus filhos. Foram reduzidas a um simples expediente eleitoral. 

No dia das eleições vem a carrinha da Junta de Freguesia ou da Casa do Povo buscá-las para votar, 

e aí acaba tanto a sua atividade cívica como a sua capacidade reivindicativa por, pelo menos, mais 

um ano.

São cada vez mais, já eram cada vez mais antes da crise económica nacional e internacional, 

iniciada em 2008, e vão continuar a ser cada vez mais, mesmo depois de a crise nacional estar 

contida e as famílias do Continente e da Madeira retomarem os índices de desenvolvimento 

humano de há sete ou oito anos.

Que o governo que nos traz até este estado de coisas se chame “socialista” é apenas uma pequena 

ironia. Um fait-divers.

O pedido desde Conselho aos órgãos do PSD/Açores, pois, é esse: por favor, não se esqueçam das 

famílias açorianas. No exercício da oposição como, se for caso disso, no da Governação: por favor, 

não se esqueçam dos açorianos.

Lembrem-se da Economia. Lembrem-se dos Recursos. Lembrem-se da Educação, da Saúde, do 

Emprego. Lembrem-se do Desporto, da Juventude, da Cultura. Mas não se esqueçam de que, por 

detrás disso tudo, está uma e a mesma célula. A família. E, dentro dela, a pessoa. Os açorianos.

Foi essa preocupação que norteou este trabalho. Esse pensamento povoou-nos em todas as 

áreas: a governação de nada serve, se cada vez mais famílias e cada vez mais pessoas viverem cada 

vez pior. Nem a Governação, nem a política.

É tempo de um grande partido dos Açores, um partido com vocação de poder e com quadros 

para corresponder a essa responsabilidade, apresentar um projeto social para esta Região. E é 

tempo de esse partido ser o PSD/Açores, cujos governos fundaram esta Autonomia e lutaram pela 

coesão entre as nove ilhas.

Joel Neto

Coordenador-Geral

INTrODUçãO
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I.  FAMÍLIA

I. FAMÍLIA

A crise que se manifestou nos últimos anos não é só económica, mas também institucional, 

política, de confiança, de referências, de padrões de comportamento, de justiça, de valores e de 

consciência.

As grandes mudanças produzem-se ou pela convicção de um ser humano ou de um amplo 

coletivo, guiados por uma utopia e por um grande desejo de melhoria social, lançar mãos à obra 

para transformar uma realidade que é muito melhorável, ou então por compulsão, por revolução, 

por uma grave crise que obriga a fazer aquilo que deveria ter sido feito mas que, por qualquer 

motivo, não foi realizado. 

Falamos de mudança, de transformação, de evolução, de seleção rigorosa e meditada, de 

aplicação da consciência para selecionar com sensatez e rigor.

Uma boa parte da inovação empresarial e social inicia-se sob processos de crise, que levam 

a reequacionar, muitas vezes radical e profundamente, os hábitos e as práticas sociais e 

organizacionais. A inovação social que nos trará esta crise terá consequências que poucos são 

capazes de vislumbrar na sua globalidade: flexibilidade, integração, voluntariado, interatividade, 

fluidez na informação, transparência, gestão por valor e tantos outros serão conceitos que 

conviverão connosco no futuro e cada dia com mais força. Aquilo que não mudamos em 

consequência desta crise por convicção seremos obrigados a mudar no futuro devido a crises 

que serão cada vez maiores e mais complexas, a menos que comecemos a aplicar já o que puder 

evitá-las. Nós escolhemos: a vontade, a ética, a solidariedade, a transparência e o compromisso. 

Assim, foi objetivo deste grupo recompor, redefinir ou reinventar um sistema social e político 

capaz de oferecer a todos uma vida digna, uma convivência produtiva e sustentável.

Desta forma, definimos como premissas: 

•	 Mudar	o	paradigma	atual	–	Inovar;

•	 Autonomizar	as	pessoas	e	evitar	a	dependência	destas	ao	sistema,	dinamizando	e	inovando	

serviços, equipamentos e metodologias que tornem isto possível;

•	 Tornar	 mais	 acessível	 a	 informação	 e	 os	 circuitos	 de	 acesso	 aos	 serviços	 e	 equipamentos	

sociais;

•	 Perspetivar	o	futuro	em	relação	à	manutenção	e	funcionamento	dos	serviços	e	equipamentos	

sociais para que as pessoas possam usufruir de saúde, bem-estar e qualidade de vida;

11
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I.  FAMÍLIA

AqUILO qUE NãO 

MUDArMOS EM 

CONSEqUêNCIA DESTA 

CrISE POr CONVICçãO 

SErEMOS ObrIgADOS 

A MUDAr NO FUTUrO 

DEVIDO A CrISES qUE 

SErãO CADA VEz 

MAIOrES

•	 Incutir	a	responsabilidade	social	e	as	boas	práticas,	procurando	um	

equilíbrio básico e essencial;

•	 Procurar	 um	 caminho	 viável	 para	 uma	 relação	 eficaz	 e	 respeitosa,	

com todos, visando a produtividade, satisfação e autorrealização 

pessoal, a competitividade dos sistemas, a prosperidade com base 

no desenvolvimento sustentável; 

•	 Alicerçar	 a	 mudança	 social	 e	 económica	 na	 educação	 e	 numa	

democracia mais direta apoiada pela informação objetiva e pela 

transparência;

•	 Accountability – A prestação de contas dos organismos públicos 

com um modelo de Gestão por Valor baseado nos princípios da (1) 

motivação positiva das pessoas que trabalham em organizações, (2) 

criatividade e (3) tecnologia social e ecologicamente responsável.

No momento em que, na sociedade ocidental, as formas, tipos de famílias 

ou relações de parentesco (monoparental, composta…) são tantas e tão 

diversas, o Grupo Família teve a preocupação de refletir sobre todas as 

áreas que influenciam e se relacionam com este organismo vivo, este 

sistema em evolução. A família é, deste modo, entendida como um 

sistema, um todo, uma globalidade que só nessa perspetiva holística 

pode ser corretamente compreendida. 

Ana Margarida Furtado

Coordenadora do Grupo Família

A EDUCAçãO E AS CrIANçAS
E JOVENS

SUjEITOS

Crianças, jovens, professores, técnicos superiores, outros técnicos, famílias e instituições da 

comunidade que interagem direta e diariamente com as Escolas.

DIAgNóSTICO 1

Educação e Comunidade

•	 Indisciplina	perante	professores,	funcionários	e	colegas;	

•	 Consumo	de	álcool	e	drogas;

•	 As	escolas	não	possuem	nos	seus	quadros	de	pessoal	técnicos	superiores,	não	docentes,	os	

quais são muito necessários para realizar uma intervenção alargada e inclusiva, bem como 

libertar os professores para as funções exclusivas do ensino. Falamos de problemas sociais 

e de adaptação ao meio escolar que exigiriam a intervenção de assistentes sociais para 

intervir conjuntamente com os psicólogos que já trabalham nas escolas, mas que apenas se 

conseguem dedicar às avaliações do ensino especial e a testes psicotécnicos e de despiste 

vocacional;

•	 Absentismo	 escolar	 e	 abandono	 escolar:	 Segundo	 os	 dados	 estatísticos	 constantes	 do	

relatório anual sobre a atividade das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que 

se afigura como o único elemento de recolha de dados a nível nacional sobre a situação da 

infância e juventude em Portugal, regista-se um aumento muito significativo de situações que 

comprometem o direito à educação, nomeadamente o absentismo e abandono escolar, que 

representam 22,2% do total de casos sinalizados às CPCJ’s no primeiro semestre do ano de 

2013. Saliente-se que a maior incidência etária deste fenómeno ocorre entre os 12 e os 16 anos. 

A tendência para o aumento destes casos já vem de 2012 e ficou a dever-se, sobretudo, ao 

alargamento da escolaridade obrigatória para o 12.º ano. 

Ao nível da Região Autónoma dos Açores, verificou-se, no ano de 2013, que a taxa de abandono 
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precoce de educação e formação se situava nos 36,5%. É de frisar que este valor afigura-se como o 

mais elevado do país, estando situado muito acima da média nacional, que regista o valor de 19,2%.

O absentismo e o abandono escolar precoce ocorrem por variados fatores, entre os quais 

questões de âmbito individual, familiar e relacionados com o meio envolvente (Ferrão, 2000). 

No que se refere ao âmbito individual, podem ser identificados os seguintes aspetos: falta de 

interesse, idade elevada relativamente ao ano escolar de frequência, conflitos com os colegas e 

professores, inadaptação às regras e rotinas escolares, fraco aproveitamento escolar, interesse 

por outras atividades não contempladas nos currículos escolares.

Relativamente ao âmbito familiar, saliente-se: problemas familiares, falta de valorização do 

percurso escolar, problemas de âmbito económico que obrigam os jovens a integrar precocemente 

atividades remuneradas, mas precárias e em funções pouco qualificadas (Benavente, 1994).

Relativamente ao contexto envolvente, há que mencionar que os grupos sociais desfavorecidos 

apresentam uma cultura essencialmente prática, virada para a ação imediata e para a utilidade 

quotidiana, levando a que facilmente se reproduzam os ciclos de pobreza intergeracional. Esta 

cultura social caracterizada pelo imediatismo acaba por ir no sentido contrário ao da educação 

formal veiculada pelo sistema educativo atualmente vigente, que leva a que os jovens só consigam 

ver os frutos do seu investimento na formação, após vários anos de terem iniciado a mesma.

A súmula de todos estes fatores de âmbito individual, familiar e do contexto envolvente tem 

repercussões na vida destes jovens, na medida em que estes ficam mais expostos a situações de 

ociosidade, apresentando maior vulnerabilidade a trajetórias de marginalidade. Além disso, na 

altura da entrada no mercado de trabalho têm mais dificuldade em encontrar emprego e tendem 

a depender mais frequentemente de apoios sociais. 

Deste modo, o abandono escolar precoce prejudica o desenvolvimento económico e social e 

constitui um sério obstáculo à realização do objetivo de garantir um crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo. 

PrOPOSTAS 1

•	 A	 criação	 de	 um	 Conselho	 Disciplinar	 em	 cada	 unidade	 orgânica	 escolar,	 composto	 por	

diferentes áreas profissionais – professores, assistentes sociais e psicólogos - com o objetivo 

de promover ações individuais, familiares e comunitárias destinadas a prevenir a indisciplina 

perante professores, funcionários e colegas; consumo de álcool e drogas; outros detetados 

localmente.

•	 O	 Assistente	 Social	 seria	 ainda	 incumbido	 de	 prestar	 apoio	 aos	 alunos	 ao	 nível	 do	

desenvolvimento pessoal, bem como estabelecer a articulação com os vários serviços 

comunitários especializados, de modo a contribuir para um diagnóstico e uma avaliação 

fidedignos sócio-medico-educativos dos alunos com necessidades específicas, participando, 

desta forma, no planeamento das medidas de intervenção mais adequadas. 

•	 Segundo	Grilo	(2010),	os	programas	de	combate	ao	absentismo	e	abandono	escolar	deveriam	

ser elaborados mais ao nível local e em função das exigências da comunidade educativa 

envolvente. De acordo com as estatísticas disponíveis, os alunos têm vindo a permanecer 

mais tempo na escola, com ofertas educativas que nem sempre vão ao encontro das suas 

expetativas e experiências vivenciadas.

Assim, a política educativa deve focar-se mais na questão da equidade do que na igualdade de 

tratamento aos seus alunos, pois os recursos diversificados dos alunos implicam que a instituição 

escolar se adeque a necessidades diferenciadas. A equidade subentende a diferenciação do 

ensino, a sua adaptabilidade aos contextos locais e aos seus tipos de públicos.

Por isso, a proposta apresentada vai no sentido de se criarem, a partir do 7º ano de escolaridade, 

currículos de vertente teórico-prática profissionalizante que se enquadrem em atividades laborais 

práticas que são apreciadas pelos jovens que, desde cedo, revelam não se integrar nos moldes do 

chamado ensino normalizado e que revelam, também desde cedo, que não pretendem seguir 

estudos a um nível superior. 

Esta proposta implica que a nível regional e local se explorem áreas como a agricultura, a pesca, 

a lavoura, a mecânica, a eletromecânica, a eletricidade, a cozinha, a estética, entre outras 

diagnosticadas localmente, de modo a atuar precocemente e criar nos jovens afinidades com a 

escola, mantendo-os no seu trajeto escolar.

Esta proposta implica repensar e redefinir as escolas, realizando uma divisão entre o ensino 

regular tal como o conhecemos e uma outra vertente precocemente profissionalizante.

É de salientar que esta divisão proposta nada tem de semelhante aos atuais currículos 

“Oportunidade”, que não têm garantido aos jovens a aquisição de conhecimentos práticos que 

possam vir a utilizar numa futura vida ativa.

NOS AçOrES, A TAxA DE AbANDONO 

PrECOCE DE EDUCAçãO E FOrMAçãO, EM 

2013, SITUAVA-SE NOS 36,5%. ESTE VALOr é O 

MAIS ELEVADO DO PAÍS, MUITO ACIMA DA 

MéDIA NACIONAL, qUE é DE 19,2%

A POLÍTICA EDUCATIVA DEVE FOCAr-SE 

MAIS NA qUESTãO DA EqUIDADE DO qUE 

NA IgUALDADE DE TrATAMENTO AOS SEUS 

ALUNOS

I.  FAMÍLIA
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Além disso, estes curricula profissionalizantes deveriam ainda conter disciplinas que preparassem 

os jovens para questões de ordem mais prática relacionadas com o exercício da cidadania (direitos 

cívicos, serviços existentes, preenchimento de formulários variados ao nível do emprego, finanças, 

segurança social, etc.), bem como com a gestão financeira e doméstica.

•	 Outra	proposta	a	apresentar	surge	na	sequência	da	anterior,	pois	constata-se	que	os	jovens	

que se encontram em situação de absentismo e abandono escolar apresentam-se, fora das 

portas das escolas, mais expostos a percursos de marginalidade. 

No entanto, esta proposta não se restringe apenas a estes jovens, pois verifica-se que após os 

12 anos, idade máxima em que os jovens podem legalmente frequentar os “Atelier de Tempos 

Livres”, muitos destes jovens ficam entregues a si próprios, após o período letivo.

Assim, torna-se muito importante a criação de uma estrutura que ocupe os jovens entre os 12 

e os 16 anos, após o seu horário escolar, de modo a servir de apoio às famílias em que ambos os 

pais trabalham e não existe suporte em casa de familiares para dar apoio aos seus jovens. Estas 

estruturas seriam também um ponto de apoio e incentivo escolar para os jovens oriundos de 

famílias problemáticas, tendo, nestes espaços, apoio escolar e extraescolar.

A organização destas estruturas deveria conter concomitantemente uma vertente de 

acompanhamento ao estudo, onde os jovens realizassem os seus trabalhos de casa e onde 

lhes fosse concedido apoio escolar e uma outra vertente onde seriam trabalhados aspetos 

relacionados com as expressões (nomeadamente atividades relacionadas com a música, dança, 

teatro e atividades desportivas). 

DIAgNóSTICO 2

Proteção de Crianças e Jovens em risco 

•	 Funcionamento	 das	 Instituições	 de	 Acolhimento	 (Regime	 de	 saídas	 e	 entradas	 livres	 sem	

supervisão dos Jovens);

•	 Pouca	formação	e	competências	por	parte	dos	monitores	de	Instituições	de	Acolhimento;	

•	 Pouca	projeção	e	limitações	variadas	na	intervenção	dos	serviços	de	primeira	Linha	na	defesa	

dos Direitos da Criança.

PrOPOSTAS 2

•	 Trabalhar	em	alternativas	e	aumento	de	recursos	sociais	 locais	 (apelando	a	um	diagnóstico	

local) que permitam a maior eficácia das Medidas de Promoção e Proteção aplicadas a crianças 

em situação de perigo/risco, sobretudo a de apoio junto dos pais, sendo que é a mais utilizada 

e a que mantém a criança junto do seu ambiente familiar natural; 

•	 Apostar	na	devida	divulgação	e	valorização	de	Serviços	de	Primeira	Linha	existentes	na	comunidade	

que trabalhem a favor da Defesa dos Direitos da Criança na Região Autónoma dos Açores;

•	 Maior	 exigência	 nos	 padrões	 de	 formação	 de	 monitores	 de	 Instituições	 de	 Acolhimento,	

melhorando a sua formação profissional e consequentemente credibilizando o seu serviço.

DIAgNóSTICO 3

Intervenção Precoce

A intervenção precoce destina-se às crianças desde o nascimento, quando se detetam limitações, 

incapacidades ou fatores de risco, até ao ingresso na educação pré-escolar (3 anos), devendo 

contribuir de forma eficaz para potenciar o seu desenvolvimento (N.º 2, Art. n.º1 do Jornal Oficial 

I Série – Número 128).

A intervenção precoce na Região Autónoma dos Açores, atualmente, defronta-se com inúmeras 

dificuldades comparativamente aos anos transatos:

•	 A	Direção	Regional	da	Educação,	desde	2013,	apenas	autoriza	a	cedência	de	uma	educadora	

de infância por concelho, facto que provoca que inúmeras crianças, principalmente nos 

concelhos maiores e com mais casos sinalizados (por exemplo, cerca de 100 crianças no 

concelho de Ponta Delgada), fiquem sem o apoio necessário; 

•	 As	 educadoras	 de	 infância	 deparam-se,	 também	 nos	 concelhos	 maiores	 (como	 Ponta	

Delgada), com a ausência de apoio logístico, ao nível de transporte (utilizando as suas viaturas 

particulares, sem que lhes seja prestado qualquer reembolso), ao nível de materiais didáticos, 

já que os Centros de Saúde não dispõem de verba para aquisição dos mesmos, entre outros;

•	 A	 coordenação	 regional	 nomeada	 para	 a	 intervenção	 precoce	 mostra	 uma	 postura	 muito	

passiva, pouco resolutiva face aos vários problemas apresentados e com pouca proximidade 

às equipas que se encontram no terreno;

•	 Seria	ainda	importante	manter	o	apoio	a	estas	crianças,	conjuntamente	com	as	escolas,	após	o	seu	

TOrNA-SE MUITO IMPOrTANTE A CrIAçãO 

DE UMA ESTrUTUrA qUE OCUPE OS 

jOVENS ENTrE OS 12 E OS 16 ANOS APóS O 

SEU HOrárIO ESCOLAr

MELHOr FOrMAçãO DE MONITOrES DE 

INSTITUIçõES DE ACOLHIMENTO
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ingresso no ensino especial, complementando as intervenções para que estas crianças tenham as 

melhores e mais adequadas respostas, tendo em conta as especificidades das suas necessidades.

PrOPOSTAS 3

Deste modo, sugere-se o aumento do número de educadores de infância para prestar apoio às 

crianças sinalizadas. Outra sugestão que pode ajudar a solucionar quer os problemas de recursos 

humanos quer os de recursos logísticos seria a responsabilidade da gestão do programa deixar de 

pertencer aos Centros de Saúde para passar a ser tutelado pela Segurança Social, à semelhança 

do que já acontece há vários anos no continente português. Esta solução prende-se com o facto 

de a segurança social dispor de outros meios não existentes nos centros de saúde para responder 

às muitas necessidades identificadas. Concretizando: a segurança social dispõe de uma relação 

privilegiada com as creches e jardins-de-infância, sendo a sua entidade financiadora, facto que 

poderia facilitar quer a agilização de recursos humanos (mais educadores, no caso de estes se 

tornarem excedentários em algumas creches, possibilitando a sua absorção para outra área onde 

são muito necessários, ao invés de os colocar no desemprego; maior facilidade de contratação 

através dos acordos de cooperação com as creches e jardins-de-infância). Esta solução resolveria 

ainda a questão do acesso a materiais didáticos, podendo ser utilizados os existentes nas creches 

para levar a casa destas crianças em regime de empréstimo, quando a intervenção necessita de 

se realizar no domicílio. Além disso, quando fosse necessário adquirir algum material didático 

específico, poderia ser utilizada a verba disponível para material constante do acordo de 

cooperação que as creches e jardins-de-infância possuem com a segurança social. Também para 

garantir as deslocações dos educadores, poderiam ser utilizadas as viaturas das creches e jardins-

de-infância ou as viaturas existentes na segurança social para serviço externo.

•	 Quanto	 à	 coordenação	 regional	 da	 intervenção	 precoce,	 consideramos	 pertinente	 mantê-la,	

embora esta devesse ser constituída por elementos mais ligados à intervenção e com disponibilidade 

para assumir as reais funções que exige uma coordenação (com grande proximidade às equipas de 

terreno e com presença efetiva em reuniões periódicas que já ocorrem). 

•	 A	proposta	de	aumentar	a	idade	máxima	da	intervenção	precoce	para	os	6	anos	é	viável,	desde	

que as escolas continuem a mostrar recetividade em receber os alunos a partir dos 3 anos 

nos seus programas do núcleo de educação especial, continuando a intervenção precoce a 

prestar apoio individualizado a complementar àquele que já é prestado por estes núcleos de 

educação especial. 

PrOgrAMA DE APOIO àS CrIANçAS 

SINALIzADAS DEVE DEIxAr DE PErTENCEr 

AOS CENTrOS DE SAúDE PArA PASSAr A SEr 

TUTELADO PELA SEgUrANçA SOCIAL
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SAÚDE

DIAgNóSTICO

Nas últimas décadas, globalmente, verificou-se nos Açores, à semelhança do resto do país, 

“ganhos positivos” na área da Saúde, nomeadamente em termos de mortalidade, esperança de 

vida, hábitos tabágicos e alcoólicos, ambulatorização de cuidados, consumo de medicamentos, 

utilização de genéricos, gestão de doenças crónicas e vacinação.

Apesar dos resultados positivos obtidos, reconhecemos, no entanto, que, além dos desafios 

importantes que se colocam ao restante país, a Saúde na RAA está condicionada a alguns fatores 

particulares que se destacam:

•	 Insustentabilidade	financeira	do	SRS

 Existência de um descontrolo persistente de gastos públicos, estando em causa a sua 

sustentabilidade, gerando-se um ciclo de mais procura, mais oferta, mais consumo e mais 

despesa, potenciados principalmente pela evolução clínica e tecnológica, mas também pela 

demografia (envelhecimento) e pelas crescentes expectativas dos cidadãos.

•	 Modelo	organizacional	e	de	gestão	inadequado

 Trata-se de um modelo excessivamente focado nos cuidados secundários e diferenciados, o que, 

além de acarretar acréscimo de custos, leva à deterioração da qualidade dos serviços prestados.

•	 Ausência	de	planeamento	estratégico

 Ausência de definição clara dos objetivos para a saúde e implementação de políticas ad hoc e 

insuficiência de informação de gestão útil e credível.

HOSPITAIS E CENTrOS DE SAúDE

•	 Planeamento	e	gestão	de	recursos	humanos	desadequados:

- Insuficiência de recursos humanos;

- > 30.000 Açorianos sem Médico de Família;

- Má gestão dos recursos médicos disponíveis;

- Alocação excessiva aos serviços de urgência;

- Alocação a tarefas pouco diferenciadas ou administrativas; 

- Dificuldade em atrair profissionais de saúde sem incentivos adicionais;

- Contratação de profissionais não qualificados com recurso a incentivos extraordinários, 

com consequente descontentamento dos restantes profissionais de saúde;

- Modelos de remuneração não indexados aos resultados obtidos.

•	 Sistema	não	centrado	no	cidadão

- Deficiente articulação entre os cuidados de saúde primários e secundários;

- Informatização fragmentada do SRS (insucesso do SIS ARD);

- Inexistência de uma verdadeira prescrição eletrónica (desmaterialização da receita, em vez 

de prescrição escrita eletronicamente);

- Lista de espera excessiva para consultas de MGF e algumas especialidades hospitalares;

- Lista de espera excessiva para cirurgias;

- Sistema de cuidados continuados escasso;

- Insuficiente apoio domiciliário na área da saúde.

•	 Deficiente	interligação	com	as	entidades	privadas:

- Ausência de clareza e de estabilidade no regime de convenções e acordos;

- O novo regime de convenções estipulado pelo Governo Regional dos Açores sobre 

convenções e reembolso dos utentes (Portaria n.º 51/2014 de 30 de Julho) e as condições de 

reembolso para os utentes que necessitam de recorrer à prestação de cuidados de saúde em 

serviços exteriores, designadamente para consultas e realização de meios complementares 

de diagnóstico, é desadequado e não contempla as necessidades da população. Este 

diploma cria uma disparidade grande entre quem recorra às convenções, onde os exames, os 

tratamentos ou as consultas podem ser repetidos e prolongados, e quem recorra a serviços 

exteriores reembolsáveis, onde estes mesmos atos são muito limitados.

PrOPOSTAS

Neste contexto, propõem-se algumas medidas para a melhoria da política da Saúde na Região 

Autónoma dos Açores:

•	 Criação	de	uma	Central	de	Compras	com	dimensão	regional,	por	forma	a	reduzir	despesas.	Os	Hospitais	

EPE poderão, assim, funcionar em conjunto e de forma articulada, com ferramentas de apoio à gestão e 

com uma avaliação de desempenho e responsabilização efetiva das suas estruturas de administração;

ESTá EM CAUSA A SUSTENTAbILIDADE DO SErVIçO 

rEgIONAL DE SAúDE, gErANDO-SE UM CICLO DE MAIS 

PrOCUrA, MAIS OFErTA, MAIS CONSUMO E MAIS DESPESA

O SISTEMA DE SAúDE NãO ESTá CENTrADO 

NO CIDADãO
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•	 Criação	de	modelos	de	financiamento	com	base	numa	cultura	de	avaliação	de	resultados	e	

responsabilização sobre o cumprimento dos objetivos propostos;

•	 Oferta	de	serviços	de	saúde	adequados	às	necessidades	dos	cidadãos,	tendo	em	atenção	que	

melhorar a Saúde na RAA não passa apenas pelo investimento em grandes obras de construção 

civil, mas sim por melhorar os meios técnicos e humanos;

•	 Uniformização	dos	sistemas	informáticos	nos	Centros	de	Saúde	e	Hospitais	na	RAA,	permitindo	

uma consulta integrada de informação, com partilha do registo clínico, da terapêutica e dos 

exames complementares de diagnóstico, por forma a melhorar a assistência clínica e reduzir 

pedidos repetidos de exames;

•	 Criação	de	uma	verdadeira	prescrição	eletrónica,	com	a	utilização,	por	exemplo,	do	número	

de cartão de utente nas farmácias, que estaria associado à receita anteriormente prescrita 

pelo médico;

•	 Credibilizar	 os	 Centros	 de	 Saúde,	 não	 só	 ao	 nível	 dos	 seus	 Serviços	 de	 Urgência	 (por	

forma a diminuir a afluência ao serviço de urgência hospitalar), como também nos exames 

complementares de diagnóstico, recursos terapêuticos e nos recursos humanos. É, de facto, 

crucial melhorar o problema do deficiente número de médicos de Medicina Geral e Familiar 

em todas as ilhas, ao contratar especialistas, por forma a assegurar uma cobertura integral da 

população; 

•	 Corrigir	os	desequilíbrios	na	distribuição	geográfica	de	especialidades	nos	três	Hospitais	da	

RAA, bem como nas ilhas que carecem de hospital, ao melhorar a portaria que regulamenta a 

deslocação de médicos de especialidades hospitalares às ilhas com ou sem hospital;

•	 Diminuir	 o	 atraso	 no	 pagamento	 às	 entidades	 privadas	 com	 consequente	 implicação	 na	

melhoria da sua viabilidade económica e na qualidade dos serviços prestados;

 Alteração do novo regime de convenções estipulado pelo Governo Regional dos Açores sobre 

convenções e reembolso dos utentes. É, de facto, insustentável, à luz de qualquer princípio 

básico da Medicina, que um médico seja inibido de solicitar exames ou outros tratamentos 

porque a lei faculta aos doentes um número anual limitado de certos atos de apoio à decisão 

clínica ou ao tratamento. Cada utente deverá ser reembolsado não num número restrito de 

análises clínicas, mas sim no número de exames necessários que garantam uma boa prática 

clínica e os cuidados de saúde de qualidade;

•	 Propõe-se	também	a	correção	de	anomalias	no	sistema	de	remuneração	da	mesma	portaria	

que permitam equilibrar valores de remunerações em patologias que têm inexplicavelmente 

devoluções superiores, quando comparadas com outras patologias mais graves.

PESSOA COM DOENçA MENTAL

DIAgNóSTICO

A escassez de políticas sociais adequadas, nomeadamente a falta de serviços e equipamentos 

sociais, respostas ao nível dos recursos humanos e estruturas físicas adequadas às necessidades 

destes cidadãos estão a pôr em causa a sua dignidade e qualidade de vida.

A intervenção política e técnica deverá atuar sobre todas as necessidades humanas e problemas 

sociais que condicionam a vida e bem-estar da pessoa com doença mental, nomeadamente:

•	 Falta	de	recursos	económicos	(Melhorar	as	prestações	pecuniárias);

•	 Falta	de	suporte	familiar	(Apoios	aos	cuidadores	–	desgaste	do	cuidador);

•	 Fraca	comparticipação	na	medicação;

•	 Falta	 de	 serviços	 e	 equipamentos	 sociais	 e	 recursos	 humanos	 que	 possam	 dar	 respostas	

adequadas às necessidades das crianças e jovens com doença mental; 

•	 Necessidade	de	haver	por	parte	das	escolas	um	maior	apoio	ao	nível	do	diagnóstico,	avaliação	

e encaminhamento, como também melhorar a inclusão destas crianças nas escolas;

•	 Falta	de	apoio	médico	em	consultas	de	especialidade.

ArTICULAçãO DOS HOSPITAIS EPE 

E rESPONSAbILIzAçãO SObrE O 

CUMPrIMENTO DOS ObjETIVOS

é INSUSTENTáVEL qUE UM MéDICO ESTEjA 

INIbIDO DE SOLICITAr TrATAMENTOS 

POrqUE A LEI Só FACULTA AOS DOENTES 

UM NúMErO ANUAL LIMITADO

I.  FAMÍLIA
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PrOPOSTAS

•	 Criar	 gabinetes,	 nos	 Hospitais	 e	 nos	 Centros	 de	 Saúde	 em	 ilhas	 onde	 não	 há	 hospital,	 de	

acompanhamento e apoio psicossocial para pessoas com doença mental e respetivos 

familiares. Nestes, os técnicos, em conjunto com o utente e familiares, terão como vertente 

de atuação esclarecer direitos e deveres, informando-os dos recursos existentes na perspetiva 

de minorar ou resolver as dificuldades, articular com as redes formais e informais de apoio na 

comunidade, ajudar a pessoa com doença mental a desenvolver os seus recursos, tornando-

se agente ativo do seu próprio processo de reabilitação;

•	 Adaptar	estruturas	existentes	na	comunidade,	rentabilizando-as	e	adaptando	estes	edifícios	

sem utilidade, para criar uma resposta adequada, nomeadamente Centros de Reabilitação e 

Tratamento para crianças e jovens (com apoios específicos a cada faixa etária), compostos por 

salas 4R, consultórios de apoio pós-alta...;

•	 Criar	um	serviço	na	Segurança	Social	de	apoio	aos	cuidadores	formais	e	informais.	Este	serviço	

teria dinamização de grupos de auto e interajuda, aconselhamento e apoio psicossocial;

•	 Criar	Residências	Assistidas	com	apoio	técnico	e	preparando-os,	desta	forma,	para	a	vida	ativa.

PESSOA COM NECESSIDADES
ESPECIAIS

DIAgNóSTICO

As políticas sociais desadequadas – nomeadamente a falta de serviços e equipamentos sociais, de 

respostas ao nível dos recursos humanos, de prestações pecuniárias e estruturas físicas adequadas 

às necessidades destes cidadãos – estão a pôr em causa a sua dignidade e qualidade de vida. 

Deste modo, pretende-se criar um conjunto de propostas que atendem às diversidades sociais, 

culturais e institucionais nos contextos.

A intervenção política e técnica deverá atuar sobre todas as necessidades humanas e 

problemas sociais que condicionam a vida e bem-estar da pessoa com necessidades especiais, 

nomeadamente:

•	 Falta	de	recursos	económicos	(melhorar	as	prestações	pecuniárias);

•	 Falta	de	suporte	familiar	(educação	parental	e	apoios	aos	cuidadores	–	desgaste	do	cuidador);

•	 Falta	de	condições	de	empregabilidade;

•	 Fraca	comparticipação	na	medicação;

•	 Fraca	comparticipação	no	reembolso	das	fraldas	(passou	de	150	fraldas	por	mês	para	120,	com	

a agravante de que já as 150 não eram suficientes);

•	 Redução	da	comparticipação	dos	exames	complementares	de	diagnóstico;

•	 Falta	de	produtos	de	apoio	e	acessibilidades;

•	 Falta	de	serviços	e	equipamentos	sociais	que	possam	dar	respostas	a	todas	as	pessoas,	jovens	

e adultos, com deficiência mental (as listas de espera são, em média, 30 por instituição);

•	 Necessidade	de	haver	por	parte	das	escolas	um	maior	apoio	ao	nível	do	diagnóstico,	avaliação	

e encaminhamento, como também melhorar a inclusão destas crianças nas escolas;

•	 Falta	de	apoio	médico	em	consultas	de	especialidade	(neuropediatria	e	pedopsiquiatria…);

•	 Dificuldade	na	aquisição	de	Produtos	de	Apoio	e	Acessibilidades;

•	 Necessidade	 de	 atualizar	 as	 comparticipações	 relativamente	 a	 produtos	 de	 apoio	 e	

acessibilidades;

•	 Falta	de	docentes	especializados	nos	quadros	das	escolas.

PrOPOSTAS

•	 Criar	Residências	Assistidas;

•	 Criar	mais	Centros	de	Atividades	Ocupacionais	e	Lares	Residenciais	por	concelho;

•	 Criação	de	um	Programa	de	Promoção	de	Aptidões	Parentais	que	proporcione	ensinamentos	

práticos que facilitem o ato de cuidar;

•	 Promover	ações	que	visem	a	dinamização,	organização,	representação	e	participação	ativa	da	

Pessoa com Necessidades Especiais, procurando reduzir ou eliminar os fatores de risco presentes 

e tendo sempre em atenção a diversidade das finalidades e interesses desta população;

•	 Criação	de	um	Programa	de	Emprego	específico	para	pessoas	com	deficiência	mental	 ligeira	

e outras deficiências. Será importante motivar a empregabilidade destes indivíduos através de 

atribuição de benefícios fiscais à entidade empregadora;

CrIAr CENTrOS DE rEAbILITAçãO E 

TrATAMENTO PArA CrIANçAS E jOVENS

CrIAr PrOgrAMA DE EMPrEgO ESPECÍFICO 

PArA PESSOAS COM DEFICIêNCIA MENTAL 

LIgEIrA E OUTrAS DEFICIêNCIAS
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•	 Estimular	 e	 desenvolver	 processos	 de	 trabalho	 em	 parceria	 e	 rede,	 através	 da	 promoção	 da	

articulação, negociação e mediação entre agentes institucionais, entidades e organismos 

públicos e privados. Estes deverão participar na construção e acompanhamento de protocolos 

de colaboração e de responsabilidade conjunta, permitindo, desta forma, rentabilizar recursos 

dispersos na comunidade e contribuindo para a melhoria do bem-estar e dos níveis de 

participação dos cidadãos com deficiência;

•	 Aumentar	a	comparticipação	para	medicamentos;

•	 Aumentar	a	comparticipação	do	reembolso	das	fraldas;

•	 Dinamização	de	um	Banco	de	Produtos	de	Apoio	e	Acessibilidades,	de	forma	a	tornar	possível	a	

compatibilização e racionalização de recursos com satisfação, eficácia e eficiência nas respostas;

•	 Conceber,	 implementar,	 coordenar,	 executar	 e	 avaliar	 planos,	 programas	 e	 projetos	 de	

investigação centrados em áreas temáticas e fenómenos associados às condições de vida das 

Pessoas com Necessidades Especiais (Protocolos com a UAÇ);

•	 Atribuição	de	um	subsídio	que	possa	ir	ao	encontro	das	despesas	e	necessidades	dos	cuidadores	

informais, para que estes possam desempenhar da melhor forma o seu papel de cuidar;

•	 Facilitar	o	acesso	a	consultas	de	especialidade	e	terapias	a	pessoas	com	necessidades	especiais;

•	 Disponibilizar	mais	vagas	no	grupo	120	e	700,	aquando	dos	concursos	dos	docentes,	para	que	

haja uma inclusão efetiva das crianças/jovens com NEE nas escolas do ensino regular.

APOIO àS DESPESAS E NECESSIDADES DOS 

CUIDADOrES INFOrMAIS, PArA MELHOr 

DESEMPENHArEM O SEU PAPEL DE CUIDAr

DIAgNóSTICO

•	 Condição	objetal	da	mulher	(visível	nas	situações	mais	extremas	de	violência);	

•	 Limitações	 existentes	 na	 legislação	 atual,	 no	 que	 toca	 à	 proteção	 das	 vítimas	 de	 violência	

doméstica, pois constata-se que ainda existe alguma morosidade na aplicação de medidas 

de afastamento e estas acabam por não ser totalmente eficazes na garantia de proteção das 

vítimas. Outra limitação que se verifica atualmente na lei prende-se com o facto de serem 

maioritariamente as vítimas que são obrigadas a abandonar o domicílio (e ingressar em casas de 

abrigo ou socorrerem-se de suporte familiar), enquanto o agressor se mantém na sua residência. 

Esta situação causa à vítima e aos filhos diversos transtornos e obriga muitas vezes a alterações 

enormes nas rotinas diárias (alterações de escola, de médico de família, perda de vagas em 

creche e ATL, problemas na deslocação para o trabalho e escola, etc.);

•	 Gravidez	na	adolescência:

- O número, a especificidade e a homogeneidade das problemáticas familiares carecem de 

uma abordagem integrada;

- A intervenção individualizada e setorial não tem conseguido quebrar os indicadores de risco;

- O número elevado de grávidas adolescentes na Região;

- Mães muito jovens com intervalo de tempo curto entre os partos;

- Baixas competências parentais na prestação de cuidados básicos ao bebé;

- Criança e mãe com dificuldades no estabelecimento de uma vinculação segura.

PrOPOSTAS

•	 Constata-se	que,	culturalmente,	o	papel	da	mulher	na	sociedade	ainda	é	algo	desvalorizado,	sendo	

frequente a ocorrência de situações de violência doméstica, as quais se iniciam, muitas vezes, durante 

o tempo do namoro e ainda enquanto ocorre a frequência escolar do casal. Assim, propomos que, 

para ocorrer uma mudança cultural efetiva relativamente a uma valorização do papel da mulher, esta 

se inicie em fases muito precoces do desenvolvimento, nomeadamente aplicando desde o 1º ciclo do 

ensino básico disciplinas de cidadania que abordem as questões da igualdade. 

MULHEr EM SITUAçãO 
DE rISCO

I.  FAMÍLIA
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•	 Há	 que	 conjugar	 esta	 proposta	 preventiva	 com	 uma	 proposta	 de	 cariz	 resolutivo	 que	 seja	 mais	

eficaz na proteção efetiva das vítimas de violência doméstica. Assim, propomos uma alteração da 

legislação em vigor, sendo dado mais ênfase à proteção imediata da vítima quando ocorre o episódio 

de violência, com maior agilização nas decisões judiciárias ao nível das medidas de afastamento, a 

regulação das responsabilidades parentais e processos de divórcio. Propomos ainda que a legislação 

proporcione à vítima que a sua proteção ocorra no contexto da sua própria residência, colocando no 

agressor uma pulseira eletrónica que avisa de imediato as forças de segurança quando a medida de 

afastamento não é cumprida (quando o agressor se aproxima da residência, do local de trabalho da 

vítima, etc.).

•	 Relativamente	 à	 gravidez	 na	 adolescência,	 existe	 o	 reconhecimento	 por	 parte	 dos	 técnicos	

da necessidade de modelo integrado como estratégia de combate a este ciclo repetitivo de 

comportamento. Assim, considera-se que a prevenção e remediação deste fenómeno só poderá 

ser feita com um programa estruturado de parceria entre a intervenção precoce, consultas de 

planeamento familiar das equipas médicas e de enfermagem de saúde materno-infantil dos centros 

de saúde, e os serviços da segurança social.

MODELO INTEgrADO COMO 

ESTrATégIA DE COMbATE à grAVIDEz NA 

ADOLESCêNCIA

MUDANçA CULTUrAL PArA VALOrIzAçãO 

DO PAPEL DA MULHEr PASSA TAMbéM POr 

APLICAr DESDE O 1º CICLO DO ENSINO 

báSICO DISCIPLINAS DE CIDADANIA qUE 

AbOrDEM AS qUESTõES DA IgUALDADE

O índice de envelhecimento tem aumentado progressivamente na Região Autónoma dos Açores. 

Na última década, o número de pessoas com mais de 75 anos, em relação às de mais de 65 anos, 

tem vindo a aumentar significativamente. 

Consequentemente, é notório um grande aumento do número de pensionistas por velhice, entre 

2001 e 2013. O número de Pensionistas de Sobrevivência aumentou quase para o dobro na Região. 

Também o número de Benificiários com Processamento de Complemento Solidário do Idoso 

evoluiu expressivamente nos Açores, entre 2006 e 2013, passando de 327 beneficiários para mais 

de quatro mil.

Considerando o processo de envelhecimento pela perspetiva demográfica e pelas idades 

cronológica, fisiológica, biológica, psicológica, cultural e social de um indivíduo, resulta o 

seu entendimento como o aumento do número de pessoas idosas na população e como um 

“processo contínuo de crescimento, desenvolvimento associado ao ciclo de vida, relacionado 

com as experiências e expectativas dos sujeitos e com as possibilidades e desenvolvimento de 

determinada sociedade” (Carvalho, 2013: 5). Para uma uniformização do conceito, será considerada 

pessoa idosa toda aquela com 65 anos ou mais (Organização Mundial de Saúde). 

O envelhecimento como problema social surge “numa sociedade em que os valores da 

economia prevalecem e o trabalho é o principal meio de integração e valorização social, os idosos 

ficam privados do seu estatuto e da sua capacidade de influência, perdem o seu papel e suas redes 

sociais e familiares, perdem poder económico e saúde, acabando por cair, frequentemente, na 

solidão e isolamento social. Acresce, ainda, o facto de se verificar um aumento progressivo do 

número de idosos” (Salselas, 2007:7). 

Neste sentido, foi reconhecida no Estado a responsabilidade de regulação do envelhecimento 

enquanto problema social que, conjuntamente com a sociedade civil, tem a tarefa de desenvolver 

políticas reparadoras dos danos sociais gerados na pessoa e na sociedade (Carvalho, 2013:20). 

PESSOA IDOSA

O NúMErO DE PENSIONISTAS DE 

SObrEVIVêNCIA AUMENTOU qUASE PArA O 

DObrO NOS AçOrES
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Estas respostas revestem-se pelas políticas sociais de velhice enquanto conjunto de intervenções 

públicas dirigidas às pessoas idosas, impondo-se “novas formas na gestão da economia, com 

abordagens diversas às reformas económicas e sociais, numa sociedade mais envelhecida, 

em que o aumento da esperança média de vida deve ser considerado como um indicador de 

desenvolvimento e dos avanços científicos e civilizacionais, desde que acompanhado de uma vida 

com mais qualidade e sentido” (Salselas, 2007:8).

A nível regional, também, a Região Autónoma dos Açores tem seguido a par a evolução 

demográfica do país. A população tende a envelhecer, logo, são mais os abrangidos por políticas 

sociais de velhice através de pensões, complementos, programas, estruturas e equipamentos 

sociais, que no seu conjunto formam uma rede de respostas sociais que resultaram de uma maior 

preocupação com os idosos, no sentido de protegê-los económica e socialmente. 

DIAgNóSTICO

•	 Falta	de	recursos	económicos;

•	 Desgaste	do	cuidador;

•	 Pouca	diversidade	e	adequação	das	atividades	realizadas	nas	instituições	às	necessidades	e	desejos	

dos idosos / Terapias nos Lares e Centros de Dia;

•	 Insuficiente	número	de	Lares	de	Idosos	–	lista	de	espera	com	número	muito	elevado	de	idosos;

•	 Serviço	de	Apoio	ao	Domicílio	desadequado	e	sem	capacidade	para	dar	resposta	às	necessidades	da	

população idosa.

PrOPOSTAS

•	 Aumentar	o	Complemento	Regional	de	Pensão;

•	 Rever	o	regime	de	comparticipação	de	acesso	a	serviços	e	equipamentos	sociais	de	apoio	ao	idoso,	

nomeadamente o serviço de refeições dos serviços de apoio ao domicílio;

•	 Atualizar	a	comparticipação	de	produtos	de	apoio	e	acessibilidades;

•	 Rever	as	comparticipações	na	medicação;

•	 Promover	o	aumento	do	número	de	Famílias	de	Acolhimento,	reduzindo,	de	forma	rentável,	as	listas	

de espera dos Lares de Idosos;

•	 Rentabilizar	recursos	dispersos	na	comunidade,	contribuindo	para	a	melhoria	do	bem-estar	e	dos	

níveis de participação das pessoas idosas;

•	 Criação	de	equipas	multidisciplinares	que	trabalhem	estratégias	de	coping	com	os	cuidadores	num	

sentido preventivo do desgaste associado à tarefa de cuidar;

•	 Adequar	 o	 Serviço	 de	 Apoio	 ao	 Domicílio	 às	 necessidades	 detetadas	 na	 Região,	 nomeadamente	

estender o seu horário, quer em termos de número de horas diárias de funcionamento quer em 

termos do número de dias na semana (disponibilizar este serviço os sete dias na semana).

IMPõEM-SE NOVAS AbOrDAgENS àS 

rEFOrMAS ECONóMICAS E SOCIAIS NUMA 

SOCIEDADE MAIS ENVELHECIDA

MAIS FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO PArA MENOS LArES 

DE IDOSOS

ADEqUAr O SErVIçO DE APOIO AO DOMICÍLIO àS NOVAS 

NECESSIDADES DETETADAS NA rEgIãO
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A exclusão social define-se como a “fase extrema do processo de “marginalização”, entendido 

este como um percurso “descendente” ao longo do qual se verificam sucessivas ruturas na relação 

do indivíduo com a sociedade” (Costa, 2002:10). “ (…) O exercício pleno da cidadania implica e 

traduz-se no acesso a um conjunto de sistemas sociais básicos, acesso que deve entender-se 

como uma forma de relação” (Costa, 2002:14).

Estes sistemas sociais básicos são englobados em 5 domínios:

•	 Social:	família,	vizinhança,	pequena	empresa,	amigos,	associação	cultural,	comunidade	local;

•	 Económico:	mercado	de	bens	e	serviços	e	mecanismos	geradores	de	rendimentos	e	poupanças;

•	 Institucional:	sistemas	prestadores	de	serviços;

•	 Territorial:	promoção	de	situações	inclusivas	no	domínio	urbanístico	e	estratégias	de	evitamento	às	

migrações;

•	 Referências	simbólicas:	as	perdas	sofridas	pelo	excluído	levam	à	perda	de	identidade	social.

Tendo por base estes domínios, é fácil concluir que existem franjas da população que não 

conseguem garantir nas suas vidas a existência destes cinco domínios da cidadania, facto que as 

coloca facilmente numa situação de exclusão social.

DIAgNóSTICO

A prática profissional mostra-nos que existe um segmento populacional muito vulnerável a 

situações graves de exclusão social que não se enquadra nos critérios e regulamentos das 

instituições que apoiam as situações de exclusão acima mencionadas. Ou seja, verifica-se a 

existência de indivíduos que não veem a sua situação habitacional assegurada e não reúnem 

competências pessoais e sociais para, por si só, garantirem, de uma forma digna e inclusiva, todas 

as atividades inerentes à vida humana, necessitando de orientação e supervisão permanentes. 

EXCLUSãO SOCIAL
Falamos de pessoas que não podem ser enquadradas em respostas já existentes no âmbito da 

violência doméstica, porque não são vítimas; não podem ser integradas em respostas de lares de 

idosos porque não reúnem os critérios de idade (mais de 65 anos) e/ou outros; não se enquadram 

nas respostas para sem-abrigo, pois não possuem critérios ao nível das vivências extremas que 

normalmente caracterizam estes públicos (consumos, comportamentos de risco, etc.), sendo 

ainda que estas instituições acabam por estar vocacionadas para garantir um suporte ao nível da 

orientação e trabalho de competências que possibilitem a futura autonomização; não podem ser 

integrados em instituições de saúde mental, pois estas estão vocacionadas para integrar situações 

de doentes mentais em situação pontual de crise relacionada com a sua doença. Além disso, 

muitos destes indivíduos não possuem um diagnóstico psiquiátrico, embora seja percetível a falta 

de condições para salvaguardarem o seu bem-estar biopsicossocial. Falamos aqui de um grupo 

populacional, regra geral sem suporte familiar, com recursos financeiros escassos, que sofre de 

patologias mentais, oligofrenias, doenças físicas associadas a determinadas dependências que 

persistiram no seu passado, entre outras vivências promotoras de exclusão. 

PrOPOSTAS

•	 Inventariar	necessidades	e	recursos	existentes;

•	 Rentabilizar	recursos	e	estratégias,	evitando	a	duplicação	de	respostas	e	adequar	as	metodologias	de	

intervenção, no sentido da especialização;

•	 Colmatar	uma	lacuna	em	termos	dos	serviços	que	trabalham	na	exclusão	social	no	âmbito	da	RAA,	

visto que existe um segmento da população que acaba por não se enquadrar em nenhuma das 

respostas já existentes. Falamos da criação de residências de vida apoiada, umas masculinas outras 

femininas, que possam receber pessoas com problemas e patologias variados e também com idades 

variadas. Estas residências devem estar vocacionadas para o treino de competências pessoais e 

sociais, nomeadamente higiene pessoal e habitacional, gestão financeira, atividades de vida diária, 

gestão doméstica, orientação na resolução de questões práticas inerentes à cidadania, orientação 

para questões de saúde e o trabalho pessoal da autoestima, valorização pessoal, etc., de modo a 

possibilitar e promover o bem-estar, o ajustamento comunitário e a participação social.

ExISTE UM SEgMENTO POPULACIONAL MUITO 

VULNEráVEL A SITUAçõES grAVES DE ExCLUSãO SOCIAL 

qUE NãO SE ENqUADrA NOS CrITérIOS VIgENTES DA 

rESPOSTA INSTITUCIONAL

CrIAçãO DE rESIDêNCIAS DE VIDA APOIADA, 

VOCACIONADAS PArA O TrEINO DE COMPETêNCIAS 

PESSOAIS E SOCIAIS
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DIAgNóSTICO

A problemática habitacional está relacionada com a falta de condições que se refletem na 

satisfação das necessidades básicas dos agregados familiares, nomeadamente:

•	 Quanto	 ao	 estado	 das	 habitações	 (destruída,	 degradada,	 em	 vias	 de	 ruína	 e	 más	 condições	 de	

habitabilidade em geral);

•	 Desajustamento	da	tipologia	vs	agregado	familiar	e	necessidade	de	adequar	a	casa	a	necessidades	

específicas de alguns membros do agregado;

•	 Medidas	urgentes	de	realojamento,	devido	a	situações	inesperadas;

•	 Falta	de	condições	económicas	para	aquisição	de	casa	própria	ou	arrendamento;

•	 Bairros	Sociais	problemáticos.

PrOPOSTAS

•	 Articular	 recursos,	 administrar	 carências,	 dinamizar	 potencialidades,	 averiguar	 situações	 sociais	

com o intuito de alterar estados de vida problemáticos. Para este efeito, a proposta é a criação de 

um organismo regulador/ gestor de diagnósticos com o intuito de orientar com precisão para os 

respetivos programas habitacionais (na Direção Regional da Habitação);

•	 Centralizar	os	serviços	de	apoio	à	habitação	(OSHA,	SPRHI,	DRH)	num	organismo,	por	forma	a	não	

haver sobreposição de apoios;

•	 Realojamentos:	averiguação	das	condições	familiares	para	a	resolução	de	problemas	através	de	outras	

vias (arrendamento, apoio ao arrendamento jovem), outros programas de apoio à habitação em 

vigor, averiguação à possibilidade de empréstimos bancários e tipo de apoios disponibilizados por 

familiares;

HABITAçãO

•	 Apoios	 para	 mão-de-obra:	 averiguar	 e	 explorar	 a	 taxa	 de	 esforço	 das	 famílias,	 designadamente	

poupanças de que disponham, ajuda da rede familiar e de vizinhança;

•	 Promover	 e	 executar	 o	 levantamento,	 estudo	 e	 análise	 das	 carências	 habitacionais,	 com	 vista	 à	

definição e adoção de medidas de política habitacional;

•	 Proceder	 à	 análise	 socioeconómica	 de	 caso	 e	 correspondente	 enquadramento	 nos	 programas	

habitacionais com vista à resolução das carências detetadas;

•	 Acompanhar	e	supervisionar	a	execução	de	apoios	e	medidas	concretamente	adotadas,	sempre	que	

tal se mostre necessário;

•	 Apreciar,	selecionar	e	acompanhar	candidaturas	à	cedência	de	lotes	de	terreno	para	construção	de	

habitação própria, bem como cedência de fogos construídos em regime de custos controlados;

•	 Assegurar	 a	 articulação	 e	 cooperação	 permanentes,	 com	 os	 diferentes	 parceiros,	 em	 todas	 as	

situações que envolvam carências habitacionais sempre que determinado ou solicitado;

•	 Participar	e	cooperar	em	projetos	multidisciplinares	de	raiz	comunitária,	com	incidência	em	questões	

do foro habitacional;

•	 Evitar	a	criação	de	bairros	sociais	com	grandes	aglomerados	de	famílias	multiproblemáticas.

AVErIgUAr E ExPLOrAr A TAxA DE ESFOrçO DAS FAMÍLIAS 

ATrAVéS DE APOIOS PArA MãO-DE-ObrA

EVITAr grANDES AgLOMErADOS DE FAMÍLIAS 

MULTIPrObLEMáTICAS
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EMPrEgO

A par do desemprego generalizado, assiste-se a uma tripolarização preocupante em matéria 

de desemprego, quer pelas frágeis respostas de entrada no mercado de trabalho (desemprego 

dos jovens), quer pelas dificuldades de reconversão profissional (desempregados com mais de 

40 anos) quer pelos indivíduos afastados da oferta competitiva por necessidades estruturais 

(desempregados por exclusão social). 

Identificando-se os grupos de sujeitos:

•	 Desemprego	dos	Jovens,	com	destaque	para	dois	grupos:	

- Jovens Qualificados, os quais não encontrando respostas no mercado de trabalho da Região, 

migram ou emigram, reduzindo o potencial de inovação económico açoriano;

- Jovens com baixa qualificação e sem condições, à partida, para sequer ingressarem em 

cursos profissionais, sendo também dificilmente enquadráveis no mercado competitivo de 

emprego.

•	 Desemprego	dos	ativos	com	mais	de	40	anos	(muitos	com	pouca	qualificação	e	com	experiência	em	

setores em crise); 

•	 Desemprego	 de	 exclusão	 (com	 enfoque	 num	 grupo	 diverso	 de	 cidadãos:	 Beneficiários	 do	

Rendimento Social de Inserção; Pessoas com Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais; Ex-

reclusos; Repatriados; Sem-abrigo; Toxicodependentes em recuperação). 

Estes grupos acabam por refletir problemas que não são apenas pessoais, mas estruturais e 

societários, podendo ainda ver prolongada a sua situação de desemprego por um conjunto de 

barreiras evidenciadas, acrescendo a situação de se tornarem desempregados de longa duração.

Para além da identificação dos sujeitos ao nível da procura de emprego, é de igual modo 

importante lançar medidas no campo dos empregadores e das ofertas de emprego.

DIAgNóSTICO

Bruto da Costa (2002) realça que o emprego “é um dos principais mecanismos de integração social 

nas sociedades europeias contemporâneas. Estar no desemprego não é só estar privado de fonte 

normal de rendimentos”, envolvendo a perda de vínculos com a sociedade, enfraquecendo a rede 

de relações interpessoais, e retirando o sentimento de participação na vida económica do país.

•	 Formação	profissional	ou	académica,	por	vezes,	generalista	e	com	pouca	componente	prática,	

sem ofertas formativas ou de estágio a partir dos serviços de emprego, que propiciem a 

orientação para a especialização, tendo em conta as necessidades do mercado local. 

•	 Inexistência	 de	 respostas	 específicas	 por	 parte	 dos	 serviços	 de	 emprego	 para	 o	 suporte	 e	

reconversão profissional rápida e eficaz de desempregados consequentes das falências e fecho 

de empresas, em particular dos indivíduos maiores de 40 anos de idade. 

 Fraca incorporação conjugada dos diferentes tipos de habilidades - escolares, profissionais e sociais 

– inerentes à empregabilidade (em particular das competências pessoais e sociais) na conceção 

das respostas ao desemprego de exclusão existentes, conduzindo este público à manutenção das 

fragilidades que os afastam do mercado de trabalho (apenas o Programa FIOS engloba componentes 

formativas neste domínio, porém, restringe-se a beneficiários do RSI; o Programa PROSA, embora 

constitua uma resposta de empregabilidade para os desempregados de exclusão, não compreende 

dinâmicas formativas quer para os públicos quer para as entidades contratantes, no domínio das 

competências de interação social e da reabilitação social). Com uma franja de público cuja inserção 

no mercado de trabalho não depende unicamente da existência de uma oferta de emprego, pois, 

muitas vezes, por défices ou desajuste de comportamentos pessoal e social não conseguem 

aceder, nem manter uma oportunidade laboral, torna-se fulcral a aposta em habilidades sociais 

para o emprego. Ademais a empregabilidade, tida como um dos pilares da Estratégia Europeia de 

Emprego, é definida como o conjunto de competências pessoais, sociais, escolares e profissionais. 

António Figueiredo (Coord:2006), num estudo realizado junto de públicos desfavorecidos, que 

foram alvo de processos de formação, revela que as taxas de colocação (obtenção de emprego) 

são relativamente baixas (39%), quando comparadas com formações dirigidas a outros grupos. 

Acrescenta que mais de metade destes formandos não conseguiu colocação laboral. É necessário 

repensar o que falhou nesta política de formação massiva, refletindo-se que formação só por 

formação não atinge objetivos diretos de empregabilidade.

•	 No	que	toca	ao	desemprego	dos	jovens	com	baixa	qualificação,	considera-se	ainda	muito	aquém	

do necessário e numa atitude pouco fiel e pouco atenta à realidade, o fraco desenvolvimento de 

respostas formativas profissionais para os jovens que não concluíram a escolaridade obrigatória e 

que, face aos números de abandono e insucesso escolar, vão, inevitavelmente, continuar a engrossar 

PrObLEMAS NãO SãO APENAS PESSOAIS, 

MAS ESTrUTUrAIS E SOCIETárIOS

A EMPrEgAbILIDADE é DEFINIDA COMO CONjUNTO 

DE COMPETêNCIAS PESSOAIS, SOCIAIS, ESCOLArES E 

PrOFISSIONAIS
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as fileiras dos serviços de emprego. Por outro lado, verifica-se a insuficiência de recursos/quadros 

técnicos com preparação adequada para dar formação a indivíduos em situação de exclusão 

social. Perante estes não basta haver um recurso (um professor/um formador) que transmita 

conhecimentos, mas principalmente formar profissionais em competências relacionais, que possam 

trabalhar paralelamente a motivação. O tratamento justo e igualitário não se atinge com respostas 

massificadas, mas sim identificando-se particularidades.

•	 O	 atendimento	 padronizado	 que	 se	 verifica	 quando	 um	 cidadão	 se	 desloca	 aos	 Serviços	

de Emprego, sendo que muitos, ademais pelos reduzidos níveis de literacia, não se veem 

esclarecidos ou devidamente apoiados na perceção dos circuitos, do diagnóstico efetuado, 

sobressaindo mais um conjunto de imposições. Esta prática resulta quase na ativação unilateral 

do indivíduo, relegando-se para segundo plano, num espaço de atendimento ao cidadão, a 

necessária ativação do Estado (não obstante a existência de um conjunto avulso de respostas de 

formação e inserção como a Rede Valorizar, cursos de formação, etc.). 

•	 Grande	 fragilidade	 do	 setor	 da	 oferta	 de	 emprego,	 num	 momento	 de	 vivência	 económica	

de recessão pouco favorável à criação de novos postos de trabalho, num mercado interno 

enfraquecido e altamente dependente do Estado. O capital público será insuficiente e uma 

estratégia pouco duradoura a longo prazo para solucionar esta situação.

•	 Existe,	ainda,	um	número	muito	elevado	de	trabalhadores	em	regime	de	prestação	de	serviços	

que estão a desempenhar funções e necessidades de carácter contínuo e duradouro e não 

necessidades pontuais e sazonais das instituições/empresas. 

•	 O	 mercado	 de	 emprego	 açoriano	 é	 constituído,	 na	 sua	 maioria,	 por	 pequenas	 e	 médias	

empresas, as quais criam número reduzido de postos de trabalho devido a vários fatores como, 

por exemplo, à elevada carga fiscal. Assiste-se, paralelamente, a que o Estado ou entidades 

financiadas por este são as principais entidades empregadoras existentes na RAA, o que 

comporta gastos, despesas e responsabilidades ao próprio Estado, as quais, no futuro, não 

poderão vir a ser mantidas e comportadas.

PrOPOSTAS

No polo da oferta de emprego/entidades empregadoras:

•	 Os	 programas	 de	 estágio	 profissional	 L	 e	 T	 deveriam	 ser	 lançados	 em	 áreas	 que	 permitam	

a especialização de funções necessárias às empresas e entidades regionais. Por exemplo, 

os licenciados em economia ou gestão, havendo falta no mercado açoriano de peritos 

em consultadoria, em análise de projetos financeiros, etc., deveriam ter a possibilidade 

de aproveitar estes estágios profissionais para os realizarem em entidades/empresas que 

permitissem a sua especialização nestas áreas. A partir de estudos de necessidades de recursos 

humanos especializados, seria possível criar programas mais específicos, ultrapassando-se a 

promoção de oportunidades de carácter muito temporário e que devolvem pouco potencial 

de empregabilidade. Algumas empresas e setores tecnológicos, muitas vezes, têm de recorrer a 

profissionais do continente português para execução de funções específicas.

•	 Criação	de	gabinete	de	suporte	e	orientação	para	atuar	junto	de	despedimentos	coletivos	em	

situação de falências e fecho de empresas (que possam atuar desde logo), tendo-se consciência, 

de facto, das particularidades e consequências destes processos.

•	 Diferenciação	 do	 serviço	 de	 atendimento,	 potenciando-se	 um	 gabinete	 com	 serviços	 de	

orientação e promoção de competências de empregabilidade junto dos públicos em situação 

de exclusão social, para que estes possam encarar e passar a contar com os serviços de emprego 

não apenas como impositores mas como facilitadores de um processo de inserção socio laboral. 

Concomitantemente, apostar fortemente nas empresas de inserção como resposta mais eficaz 

no combate ao desemprego de exclusão, ultrapassando-se programas temporais, altamente 

financiados pelo Estado e pouco potenciadores de respostas sustentáveis de emprego. Neste 

momento, os programas ocupacionais (os quais criam ciclos viciosos, dado que são financiados 

pelo Estado e têm como entidades beneficiárias as públicas ou privadas sem fins lucrativos e, 

logo, com menor capacidade para a contratação) são ainda mais populares do que o incentivo e 

informação para a criação de empresas de inserção social. Apoio à dinamização desta resposta 

em zonas rurais.

•	 Necessidade	 de	 respostas	 formativas	 profissionais	 para	 jovens	 já	 a	 partir	 dos	 18	 anos,	 sem	 a	

escolaridade obrigatória, promovendo-se mais cursos nas escolas profissionais com escolaridade 

mínima de entrada abaixo do 9º ano. Uma aposta nesta área não significa um desinvestimento 

na prevenção e promoção da escolaridade a montante, mas sim uma avaliação precisa e 

inequívoca da realidade que temos, assumindo-se os desfasamentos educacionais que ainda 

persistem. A par da formação profissional, aposta na formação em competências sociais e de 

empregabilidade assentes em planos individuais de procura de emprego apoiados por técnicos 

de emprego, criação do serviço Currículo +, com co construção de currículos e descoberta de 

NãO bASTA HAVEr UM FOrMADOr qUE 

TrANSMITA CONHECIMENTOS, MAS 

PrINCIPALMENTE FOrMAr PrOFISSIONAIS EM 

COMPETêNCIAS rELACIONAIS, qUE POSSAM 

TrAbALHAr PArALELAMENTE A MOTIVAçãO

O CAPITAL PúbLICO SErá INSUFICIENTE E UMA 

ESTrATégIA POUCO DUrADOUrA A LONgO 

PrAzO PArA SOLUCIONAr A FrAgILIDADE DO 

SETOr DA OFErTA DE EMPrEgO

ULTrAPASSAr A PrOMOçãO DE 

OPOrTUNIDADES DE CAráCTEr MUITO 

TEMPOrárIO E qUE DEVOLVEM POUCO 

POTENCIAL DE EMPrEgAbILIDADE
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habilidades pessoais, potenciando-se as várias aprendizagens do indivíduo e tornando-os mais 

competitivos no nicho da procura de emprego.

 Para solucionar a situação da falta de humanização dos serviços de atendimento de emprego, 

entende-se que um Estado Social Ativo, como se advoga, terá obrigatoriamente de compreender 

uma dupla ativação – do indivíduo e do Estado – e esta dinâmica relacional terá de ser implícita 

e clara desde o início, nos atendimentos nos serviços de emprego, para que se ultrapasse a 

visão de que o cidadão, ao deslocar-se a estes, só adquire um conjunto de obrigações e deveres 

impostos. Verifica-se ainda a inexistência de articulação permanente com outros serviços, 

constatando-se mais uma conjugação de esforços no âmbito da supervisão e controlo do que 

na perspetiva de trabalho conjunto para a reabilitação.

•	 Diminuição	 da	 carga	 fiscal	 das	 empresas.	 Diminuição	 da	 contribuição	 dos	 trabalhadores	 em	

regime de Proteção Social. Necessidade de realização de estudo de mercado, de forma a 

adequar os cursos de formação profissional às necessidades do mercado.

•	 Para	 garantir	 que	 a	 prestação	 de	 serviços	 não	 substitua	 uma	 necessidade	 permanente	 da	

empresa/serviço, definir um período temporal máximo da prestação de serviço pelo trabalhador 

independente. Colocar um período de tempo alargado no qual a empresa não poderá realizar 

qualquer outro vínculo laboral.

•	 Criação	de	um	grupo	de	estudo	para	analisar	que	setores,	produtos	poderão	constituir	atrativo	

para o investimento estrangeiro, dinamizando depois campanhas decisivas e confiantes na 

promoção do investimento nos Açores, bem como criar um grupo especializado permanente 

para dar resposta competitiva e célere a potenciais investidores estrangeiros interessados. 

Com um tecido empresarial interno enfraquecido, não se pode continuar a fechar portas às 

oportunidades de investidores estrangeiros que desenvolvam projetos económicos na Região, 

criando postos de trabalho numa ação de dinamização da economia. No ranking da bloom 

APOSTA NA FOrMAçãO EM COMPETêNCIAS 

SOCIAIS E DE EMPrEgAbILIDADE ASSENTES EM 

PLANOS INDIVIDUAIS DE PrOCUrA DE EMPrE-

gO APOIADOS POr TéCNICOS DE EMPrEgO

NãO SE PODE CONTINUAr A FECHAr 

POrTAS àS OPOrTUNIDADES DE 

INVESTIDOrES ESTrANgEIrOS qUE 

DESENVOLVAM PrOjETOS ECONóMICOS NA 

rEgIãO, CrIANDO POSTOS DE TrAbALHO

O rELANçAMENTO DA OFErTA DE EMPrEgO NãO SE FArá 

APENAS PELA SUbSIDIAçãO DE PrOgrAMAS DE EMPrEgO, 

DEPENDENTES DO ESTADO

consulting, em fevereiro de 2014, noticia-se que “Braga surge na terceira posição como uma 

das cidades preferidas para morar. Na cauda deste ranking estão os Açores e o Alentejo”. Um 

potencial que pode e deve extravasar a atração para o mercado imobiliário. O relançamento da 

oferta de emprego não se fará apenas pela subsidiação de programas de emprego, dependentes 

do Estado.

I.  FAMÍLIA
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ÁrEA SOCIAL
- AçãO SOCIAL E rSI

DIAgNóSTICO

•	 Ainda	se	verificam	algumas	situações	de	rendimentos	não	declarados,	sendo	que	a	prova	da	

condição de recursos, apesar de ter sido uma medida que ajudou a combater as situações 

duvidosas na medida de RSI (Rendimento Social de Inserção), acaba por não ser suficiente sem 

uma verificação contínua no terreno, para detetar possíveis situações de rendimentos não 

declarados. 

•	 As	últimas	alterações	à	lei	do	RSI	fizeram	com	que	o	valor	médio	das	prestações	desta	medida	

diminuísse significativamente. Pelo que, hoje, existe muito menos o risco de criação de 

dependência da mesma, uma vez que os valores auferidos conseguem apenas fazer face às 

necessidades mais básicas. No entanto, torna-se necessário continuar a trabalhar as questões 

da empregabilidade junto dos beneficiários, sendo, portanto, imprescindível um paralelo 

constante entre a medida do RSI e a promoção de programas de emprego e trabalho de 

competência pessoais, relacionais e sociais. Só desta forma se poderá garantir o princípio 

básico desta medida que pretende que esta seja transitória e contribua para a autonomia das 

pessoas face ao sistema de proteção social.

•	 Constata-se	que,	relativamente	ao	continente	português,	o	custo	de	vida	na	RAA	acaba	por	

ser mais elevado, essencialmente nas questões mais básicas, como a alimentação. Assim, as 

camadas mais frágeis da população, nomeadamente os beneficiários de RSI, acabam por estar 

numa situação desigual relativamente aos do continente, pois recebem o mesmo valor de 

prestação, mas têm custos acrescidos na sua subsistência mais básica. 

PrOPOSTAS

•	 A	 condição	 de	 recursos	 dos	 beneficiários	 deve	 ser	 aferida	 não	 só	 pelas	 declarações	

apresentadas na prova anual da condição de recursos, mas também pela verificação no 

terreno de forma trimestral.

•	 De	 forma	 a	 permitir	 esta	 ligação	 entre	 os	 beneficiários	 de	 RSI	 e	 o	 mercado	 de	 trabalho,	

propomos que a legislação que regulamenta o Programa FIOS possa ser alterada e permita que 

os beneficiários realizem o programa mais do que uma vez, evitando que se chegue ao ponto 

que agora já começa a ocorrer, em que existem vagas no programa, mas os beneficiários para 

colocar, por força desta condição, não se enquadram.

•	 Entende-se	 que	 a	 proposta	 de	 um	 possível	 complemento	 ao	 RSI	 possa	 ser	 uma	 hipótese	

viável e positiva para as famílias, de forma a combater a desigualdade de acesso aos bens mais 

básicos, como a alimentação, de forma igualitária aos beneficiários residentes no continente. 

O valor deste complemento fixado nos 5% do valor total da prestação não implica um peso 

económico excessivo para a Região Autónoma e para estas famílias; o mínimo acréscimo na 

prestação acaba por ter impacto positivo na sua gestão quotidiana. Acrescente-se que esta 

situação de discriminação positiva que estamos a propor já se encontra salvaguardada ao 

nível do salário mínimo e das pensões que são mais elevadas na RAA do que no continente 

português.

é IMPrESCINDÍVEL UM PArALELO CONSTANTE ENTrE 

A MEDIDA DO rSI E A PrOMOçãO DE PrOgrAMAS DE 

EMPrEgO
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A análise do Ambiente do ponto de vista social só é possível através da compreensão das 

consequências/impactos das intervenções diretas e indiretas dos cidadãos sobre o meio, 

nomeadamente no que se refere ao impacto que os projetos ambientais provocam na comunidade. 

Não é possível pensar no meio ambiente (meio físico, biológico e cultural) sem que tenhamos em 

conta todas as suas vertentes e ligações estabelecidas entre si. Pensar no Ambiente ao nível social 

torna-se um desafio para a sociedade, bem como para as Políticas Sociais, dada a complexidade 

de envolventes relacionadas com a temática e consequente intervenção.

Para que haja uma intervenção social ao nível ambiental, é essencial que sejam delineadas as 

diferentes vertentes a serem tratadas/abordadas. Neste seguimento, considera-se as seguintes 

vertentes – espaços verdes e espaços urbanos e gestão urbanística (acessos e isolamentos) – por 

terem efeitos e consequências diretas e indiretas na vida dos cidadãos e sociedade. 

DIAgNóSTICO

•	 Falta	de	iniciativa,	participação	e	colaboração	das	comunidades	envolventes;

•	 As	 comunidades	 não	 são	 envolvidas	 e	 ouvidas	 no	 decurso	 do	 planeamento	 da	 criação	 de	

novas estruturas para a comunidade;

•	 Falta	de	civismo	e	desinteresse	por	parte	dos	cidadãos	face	aos	assuntos	ambientais;

•	 Degradação,	vandalismo,	aglomeração	de	lixo	em	espaços	verdes;

•	 Falta	 de	 zonas	 verdes	 e	 parques	 infantis	 (lazer)	 em	 espaços	 urbanos	 (zonas	 com	 prédios	

habitacionais).

ÁrEA SOCIAL - AMBIENTE

PrOPOSTAS

Para estimular o combate e prevenção das problemáticas acima mencionadas e após uma análise 

crítica sobre as mesmas, propõe-se:

•	 Tornar	 mais	 próximos	 das	 pessoas	 os	 espaços	 de	 decisão,	 por	 forma	 a	 responsabilizá-las	 e	

envolvê-las ativamente nos projetos paisagísticos e comunitários;

•	 O	“capital	simbólico”	é	também	uma	das	questões	refletidas	de	âmbito	cultural,	e	este	deverá	

ser respeitado através da auscultação das comunidades acerca das necessidades do território;

•	 Reaproveitamento	dos	recursos	humanos	existentes	para	fiscalização	de	áreas	urbanas,	jardins	

e parques, no que concerne ao asseguramento das boas práticas de utilização dos mesmos;

•	 Deverá	 existir	 uma	 devida	 atenção	 às	 particularidades	 de	 cada	 espaço,	 analisando	

sistematicamente a origem de necessidades emergentes, as motivações e aspirações que 

conduzem à estruturação e construção dos mesmos; 

•	 A	 prevenção	 das	 problemáticas	 sociais	 associadas	 ao	 ambiente	 passa	 ainda	 pela	 educação	

para as boas práticas de utilização dos recursos ambientais disponíveis, promovendo, desta 

forma, o civismo não só nas Escolas (crianças e jovens) mas também abrangendo todas as 

seguintes faixas etárias;  

•	 É	 imprescindível	 que	 haja	 uma	 articulação	 regular	 entre	 os	 vários	 agentes	 intervenientes	

em matéria do Ambiente, bem como as devidas organizações, nomeadamente as Câmaras 

Municipais, Juntas de Freguesia e grupos organizados pela população a favor do meio 

ambiente e todas as suas vertentes. 

TOrNAr AS DECISõES MAIS PróxIMAS DAS PESSOAS, PArA 

rESPONSAbILIzá-LAS E ENVOLVê-LAS

I.  FAMÍLIA
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ÁrEA SOCIAL - EMPrESAS

As Empresas e Famílias podem assumir um papel de liderança em ações para diminuir desigualdades 

sociais. Isso pode ser feito tanto a partir de um negócio e sua cadeia de valor, quanto dos recursos 

filantrópicos disponíveis.

Apoiar empresas na modelagem de negócios sociais e inclusivos e na estruturação financeira de 

programas e fundos. Às famílias na sua estratégia de alocação filantrópica e fazendo gestão de 

recursos sociais.

O objeto de intervenção focaliza-se nas inter-relações que ocorrem entre os trabalhadores e 

a entidade patronal. Além disso, a intervenção será ainda ao nível das condições de trabalho, 

garantia dos interesses, direitos dos trabalhadores e evitar os despedimentos.

DIAgNóSTICO

•	 Os	 horários	 das	 respostas	 existentes	 –	 creches,	 jardins-de-infância	 e	 ATL	 –	 não	 estão	

adequados aos horários e exigências do atual mercado de trabalho (exemplo: pais que possam 

trabalhar por turnos e terem onde deixar os filhos);

•	 Falta	de	sensibilização	por	parte	dos	empresários	para	aderir	aos	programas	de	incentivo	ao	

emprego de pessoas com vulnerabilidades sociais;

•	 Falta	de	programas	que	possam	colmatar	os	problemas	associados	ao	despedimento	massivo	

de pessoas de uma empresa;

•	 Falta	de	motivação	e	envolvência	dos	funcionários	nos	problemas	da	empresa,	o	que	leva	à	

redução na produção e até mesmo ao desgaste patológico do trabalhador.

I.  FAMÍLIA

PrOPOSTAS

•	 Adequar	os	horários	das	creches,	 jardins-de-infância	e	ATL	para	dar	respostas	aos	filhos	de	

todo o capital humano das organizações e adequadas às condições económico-financeiras de 

cada um, suprimindo necessidades intrínsecas às famílias; 

•	 Criar	um	grupo	de	 intervenção,	que	terá	como	objetivo	 identificar	a	realidade	da	empresa,	

suas características e particularidades quanto à inclusão de profissionais com deficiência, 

doença mental e recuperados de dependência face a substâncias psicoativas no seu ambiente 

de trabalho, apontar os pontos relevantes para o sucesso da inclusão e, com base nas 

informações recolhidas, elaborar um plano de ação específico para a necessidade e realidade 

da empresa;

•	 Estudar	 e	 propor	 planos	 ou	 programas	 de	 atuação	 adequados	 às	 necessidades	 dos	

trabalhadores e suas famílias;

•	 Parceria	 ou	 criação	 de	 um	 gabinete	 de	 apoio	 às	 empresas	 em	 risco	 de	 insolvência	 ou	 pré-

insolvência, por forma a evitar despedimentos coletivos, não sobrecarregando o Estado com 

mais subsídios de desemprego;

•	 Proporcionar	 apoio	 psicológico,	 através	 de	 parcerias,	 a	 todos	 os	 recursos	 humanos	 que	

compõem a organização, por forma a elaborar diagnósticos acerca da atitude do trabalhador 

perante a empresa e clima de relações pessoais e profissionais, propondo medidas que se 

apresentam necessárias ou aconselháveis, motivar e manter a motivação de todos para atingir 

objetivos. Promover formação, palestras informativas, educativas e preventivas a cada área de 

ocupação, por forma a especializar e manter informados os recursos humanos.

ADEqUAr OS HOrárIOS DAS CrECHES, 

jArDINS-DE-INFâNCIA E ATL àS NOVAS ExIgêNCIAS DO 

ATUAL MErCADO DE TrAbALHO
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rEDES SOCIAIS

O trabalho em rede é uma forma de intervenção social que permite dar resposta aos problemas 

sociais de forma eficaz e eficiente, articulando recursos humanos e materiais, serviços e 

equipamentos, de forma racionada e cooperada.

Na Região Autónoma dos Açores existe um conjunto de entidades e estruturas sociais competentes 

que prestam resposta e atendem às necessidades sociais locais e regionais emergentes. Pretende-

se que funcionem de forma articulada e em rede, tal como consta e é definido no Código de Ação 

Social dos Açores. 

Para que as redes sociais estejam devidamente operacionalizadas deverão estar divididas por 

concelhos e problemas sociais, à medida do que já acontece nos Núcleos Locais de Inserção do 

Rendimento Social de Inserção.

Pretende-se envolver todas as instituições sociais no terreno, delegar tarefas e criar uma rede 

local de proteção social. 

O Estado não é o proprietário das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Esta relação 

mudou. O conceito de parceria vem ao encontro das necessidades que esta mudança exige.

I.  FAMÍLIA

rESPOSTAS SOCIAIS

Possíveis formas de resposta e financiamento às diversas 
temáticas refletidas no âmbito do Grupo Família

Com poucos recursos, temos de conseguir distribuí-los e ser criativos nas respostas.

Uma rede social na Região deve ser feita com as instituições. Porque é com elas que o governo 

regional deve preparar um novo paradigma de resposta social. Criar uma rede local de intervenção 

social, através das instituições, que conhecem o terreno. Sem que o governo regional se demita 

das suas obrigações – mas sabemos que é com as instituições que chegamos a mais pessoas e a 

mais famílias de uma forma muito menos burocrática. Isso implica trabalhar a sustentabilidade 

das instituições, salvaguardando a verba dos acordos de cooperação e protegendo a fiscalidade.

FINANCIAMENTO DAS IPSS 

A atribuição de financiamento às IPSS não pode ter por base um valor padrão, dado a 

individualização de cada instituição, sendo necessário ter em conta vários fatores:

•	 Património	 imóvel	 (manutenção	 e	 conservação	 do	 edifício,	 valores	 contributivos	 fiscais,	

adaptações de espaços); 

•	 Imobilizado	móvel	(conservação	e	manutenção,	consumíveis,	contribuições	fiscais);

•	 Funcionários	(progressão	de	carreira,	diuturnidades	e	número);

•	 Dimensão	e	abrangência	(quanto	maior	a	área	geográfica	de	abrangência,	maiores	serão	os	gastos);

•	 Características	da	população	atendida	(existe	a	necessidade	de	estudar	as	especificidades	de	

cada utente/cliente, de modo a que o valor a fixar consiga fazer face a todas as necessidades);

•	 Serviços	e	equipamentos	sociais	(existem	serviços	e	equipamentos	que,	pela	sua	natureza	e	

resposta, necessitam de maior apoio financeiro). 

TrAbALHO EM rEDE ArTICULA rECUrSOS 

HUMANOS E MATErIAIS, SErVIçOS E 

EqUIPAMENTOS, DE FOrMA rACIONADA E 

COOPErADA

O ESTADO NãO é O PrOPrIETárIO 

DAS INSTITUIçõES PArTICULArES DE 

SOLIDArIEDADE SOCIAL

FINANCIAMENTO àS IPSS NãO PODE TEr POr 

bASE UM VALOr PADrãO, CONSIDErANDO 

E rESPEITANDO A INDIVIDUALIzAçãO DE 

CADA INSTITUIçãO
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I. FAMÍLIA

INTErVENIENTES

Ana Margarida Frias Furtado Silva (coordenadora)

Eunice Maria Pinheiro Sousa

Filipa Ávila Valadão

Sandra Margarida Cordeiro Carvalho

Cristina Cabral Teixeira

Sara Pontes Tavares

Sandra Paula Dutra Medeiros

Pedro Miguel Carriço Dias Pereira
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II.  CIDADANIA

II. CIDADANIA

Seremos capazes de delinear as linhas orientadoras de uma política de 

cidadania para os próximos 10/20 anos? 

Ou seja, seremos capazes de traçar objetivos que, uma vez obtido 

consenso social, depois de submetidos a sufrágio, sejam postos em 

prática, de modo a transformar a sociedade açoriana?

Acreditamos que sim, pois sem a gramática da esperança, para usar uma 

expressão de George Steiner, soçobraríamos numa atitude estática. A 

linguagem (a comunicação) é o instrumento essencial da recusa humana de 

aceitar o mundo tal como é. Sem esta recusa, estaríamos condenados a fazer 

girar para sempre a roda do presente, numa «densa ilusão de liberdade». 

Recorde-se que a etimologia da palavra cidadania vem do latim civitas 

(cidade), tal como a de cidadão. E acrescente-se que entronca no 

termo política, pelo facto de a sua origem estar ligada à polis, à cidade-

estado. A cidadania pode ser não só o exercício dos direitos e deveres 

civis, políticos e sociais consignados na Constituição, como também a 

dimensão ética de cada indivíduo dentro do espaço onde se move e com 

o qual interage, por um lado, cumprindo um conjunto de regras pré-

estabelecidas e, por outro lado, questionando-as. 

Pegando na famosa asserção de Kennedy – não perguntes o que o país 

pode fazer por ti, mas que podes tu fazer pelo teu país – e entroncando-a 

na psicanálise mítica do destino português, que Eduardo Lourenço 

traçou n’O Labirinto da Saudade, julgo que vivemos sempre à beira de 

uma interrogação inquietante: que podemos fazer para ultrapassar o 

que continuamos a considerar uma subalternidade, essa de estarmos 

tão afastados dos padrões europeus?

Olhando para o arquipélago e para os indicadores que traduzem 

problemas tão graves por resolver, como o elevado abandono escolar 

e um acentuado défice na escolarização, altas taxas de gravidez na 

adolescência, números assustadores de consumo de álcool, uma 

economia débil e tão dependente de fatores cuja gestão nos escapa, 

temos também, quase em contraponto, outros dados estatísticos que 

traduzem uma elevada participação associativa, seja ou não juvenil, 

cultural e desportiva e uma comunicação social que tem desempenhado 

um papel relevante na coesão social e geográfica de uma região dispersa 

por nove ilhas. Acresce uma rede de relações e de interações que a 

cultura tem proporcionado, com retorno para a economia e a coesão 

social, com o investimento público a desempenhar um papel relevante, 

nomeadamente ao nível do património edificado, ou com a incorporação 

das novas tecnologias na divulgação de conteúdos ou com o reforço e 

modernização da oferta cultural.

Há momentos em que são necessárias ideias para suscitar debates, para 

A CIDADANIA PODE 

SEr A DIMENSãO éTICA 

DE CADA INDIVÍDUO 

DENTrO DO ESPAçO 

ONDE SE MOVE E COM 

O qUAL INTErAgE, 

CUMPrINDO UM 

CONjUNTO DE rEgrAS 

Pré-ESTAbELECIDAS 

E, POr OUTrO LADO, 

qUESTIONANDO-AS.
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Há MOMENTOS EM 

qUE SãO NECESSárIAS 

IDEIAS PArA SUSCITAr 

DEbATES, PArA 

DESPOLETAr rEAçõES 

E, COM ELAS, SE PASSAr 

à AçãO.

despoletar reações e, com elas, se passar à ação. Ou à política. Porque é 

através da ação do cidadão na polis que se exerce a cidadania. Os cidadãos 

não podem demitir-se, afundar-se na descrença e na apatia. Precisam 

de agir. Essa ação exerce-se em dois sentidos, seja no respeito pelos 

direitos civis, políticos e sociais, seja no cumprimento dos seus deveres. 

É preciso sublinhar este ponto: todos temos responsabilidade para com o 

meio onde estamos inseridos, seja esse meio local, regional, nacional ou 

europeu. Todos devemos propugnar por uma cidadania ativa.

A temática da cidadania ativa é um conceito que parte, pois, de princípios 

individuais e coletivos e que implica a participação efetiva dos indivíduos na 

vida política, na sociedade civil organizada e na comunidade. Participação 

essa caracterizada pela não-violência, pelo respeito mútuo e a pluralidade 

social, pelos princípios da democracia e direitos humanos universais.

Um cidadão ativo interessa-se e atua tendo em conta a dimensão social, 

cultural, económica e política. A promoção da cidadania ativa faz-se no 

espaço público e considera o cidadão como ator político que não só 

discute e debate, como também participa de uma forma ou de outra no 

curso dos processos sociopolíticos da sociedade.

Assim, após várias sessões de debate, os membros deste conselho 

consultivo delinearam, de modo bastante genérico, um conjunto de 

propostas que tiveram em conta:

•	 A	coesão	social;

•	 A	aprendizagem	ao	longo	da	vida;

•	 A	prevenção	de	riscos	sociais;

•	 A	redução	do	abandono	escolar;

•	 A	garantia	de	oportunidades	de	realização	individual;

•	 A	inovação	e	o	desenvolvimento;

•	 A	preservação	e	divulgação	do	património	móvel,	imóvel	e	imaterial;

•	 Os	novos	desafios	que	se	colocam	a	uma	informação	de	qualidade;

•	 O	envolvimento	da	comunidade	em	todos	estes	desideratos.

Carlos Bessa

Coordenador do Grupo Cidadania

54

II.  CIDADANIA

Começando pela educação, considerou-se que combater um dos grandes problemas da Região, 

o do abandono escolar, passa pela promoção da coesão social e pela consciencialização para 

direitos fundamentais, como sejam os da liberdade e da educação, bem como para deveres como: 

•	 dever	da	responsabilidade	(nomeadamente	ao	nível	da	participação	nas	comunidades	onde	

os indivíduos estão inseridos); 

•	 dever	da	convivialidade;	

•	 dever	de	votar;	

•	 dever	de	conhecer	as	normas;	

•	 dever	de	empenho	na	melhoria	das	condições	de	vida	dessas	comunidades	(solidariedade).	

Para que isso aconteça, é necessário que haja desde o pré-escolar ao 12.º ano um desenvolvimento 

ético e moral, tornando a cidadania transversal aos curricula. Sugere-se a criação de voluntariado 

ou serviço comunitário no 12.º ano. E uma urgente reforma do ensino secundário.

Considera-se também que o sucesso educativo passa pela perceção dos ritmos de aprendizagem 

dos alunos. E pela assunção clara de que a aprendizagem tem em vista o desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos. Pelo que o ensino formal não pode prevalecer sobre o ensino não formal. Mais: o 

exagero de exames em nada contribui para os desígnios da educação; apenas fazem sentido no ensino 

secundário e têm, obviamente, uma orientação seletiva. Ora, quando a escola tem assumidamente 

objetivos inclusivos, vai sendo tempo de não nos preocuparmos apenas com o desempenho dos 

alunos em duas disciplinas, o Português e a Matemática. A educação é etimologicamente algo 

bastante mais vasto e que exige essa visão global, para conseguirmos desenvolver políticas de 

sucesso, contribuindo para uma sociedade plural, democrática e qualificada.

Promover o sucesso educativo e ultrapassar o abandono escolar passa, também, pelas dinâmicas 

entre escola e família; pela articulação eficiente e real entre serviços de diferentes departamentos 

governamentais, nomeadamente entre os da Educação e da Segurança Social. Deve-se, por isso, 

reformular os mega agrupamentos, dado gerarem graves problemas na relação Escola e Família, 

EDUCAçãO

é NECESSárIO qUE HAjA UM 

DESENVOLVIMENTO éTICO E MOrAL DESDE 

O Pré-ESCOLAr AO 12.º ANO, TOrNANDO A 

CIDADANIA TrANSVErSAL AOS CUrrICULA
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além de pouco ou nada contribuírem para a socialização dos jovens.

A autonomia das escolas não deve ser apenas de papel; estas devem poder tomar decisões de 

facto. Porque são elas quem melhor conhece a realidade. A tutela pode e deve ter um serviço de 

inspeção que acautele abusos ocasionais.

Há que repensar, a nível nacional, a estrutura de ensino de quatro ciclos (4+2+3+3), dado que 

os melhores sistemas de educação funcionam com apenas dois ciclos (6+6). Funcionando 

os primeiros anos para o incremento do gosto pela escola e pelo estudo e os restantes para o 

desenvolvimento das competências dos alunos.

Os programas de oportunidade estão a gerar problemas de falta de socialização entre alunos, 

dado que a tendência tem sido de os alunos de OP se relacionarem apenas entre si.

O trabalho das escolas profissionais tem sido meritório. No entanto, há que acautelar os abusos 

por parte das empresas, que se têm servido desses alunos como mão-de-obra gratuita.

É necessário elevar os níveis de qualificação profissional e promover a adaptabilidade da força 

de trabalho, nomeadamente pelo prosseguimento da oferta de cursos de formação profissional 

contínua de qualificação, reconversão, aperfeiçoamento e especialização para ativos e de novas 

formas de educação e formação ao longo da vida, intensificando a promoção de cursos de 

educação e formação de adultos, orientados para ativos (empregados e desempregados) com 

escassas competências de base.

Há vários projetos válidos e relevantes na Região que têm vindo a ser abandonados sem terem 

sido avaliados, ao mesmo tempo que se têm importado modelos que, aqui, não parecem 

funcionar. Refira-se, a título de exemplo, a extinção dos clubes que constituíam uma mais-valia, 

com resultados francamente positivos.

Avaliar é necessário e urgente, mas essa avaliação não deve ter propósitos seletivos, pois o que 

importa, em educação, é alcançar objetivos e estes não devem perder o horizonte do bem-estar 

e da formação dos indivíduos, contribuindo para a coesão social e não sendo, portanto, um 

impedimento da mesma.

A Universidade dos Açores, enquanto pilar fundamental da autonomia, deve representar um 

papel relevante na sociedade açoriana, seja na interação com os agentes económicos locais, 

potenciando o crescimento económico e social local e regional, seja ao nível da formação e 

sensibilização dos professores do ensino básico e secundário, seja no combate a uma das pechas 

da contemporaneidade, o imediatismo ou o pensar-se que tudo acontece rapidamente. Por isso, 

considerou este Conselho que urge repensar e debater urgentemente o papel da Universidade 

dos Açores.

II.  CIDADANIA
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O desporto escolar não tem carácter regular e é preciso reverter essa situação. O desporto tem 

efeitos benéficos ao nível da saúde, do bem-estar físico e psicológico e da socialização. Alerta-se 

para um cada vez maior número de problemas de obesidade entre os alunos açorianos.

Tem havido uma política regional contraditória quanto ao desporto: por um lado, reduz a carga 

horária de Educação Física e, por outro, cria projetos pontuais de desporto escolar.

A prática de desporto entre os jovens potencia um associativismo mais elevado.

O desporto é extremamente relevante para a economia. No caso da Região Autónoma dos Açores, 

pode traduzir-se em mais atividades de natureza/turismo; maior prática de desportos náuticos e 

golfe; promoção de eventos e espetáculos, como circuitos de rali.

Embora haja um bom parque desportivo na Região, a gestão falha, pelo que urge criar uma Carta 

Desportiva que inclua não só as infraestruturas como faça o planeamento e estabeleça a gestão 

das mesmas em todas as ilhas.

O desporto vive há muitos anos com um problema de subsidiodependência dos clubes, 

excetuando um ou outro caso isolado, como por exemplo a A.J. Fonte do Bastardo, no voleibol, 

caso único de mecenato no desporto açoriano.

Mais grave ainda, os sucessivos atrasos nas transferências das verbas a que os clubes têm direito 

após assinatura dos respetivos contratos-programa que, ultimamente e na maioria dos casos, só 

chegam após a época desportiva ter terminado, obrigando a maior parte dos clubes a viverem 

completamente estrangulados do ponto de vista financeiro.

Acresce a falta de uma política de transportes que corresponda aos anseios das associações e 

clubes desportivos. É que, pese embora serem clientes assíduos, não beneficiam de condições 

favoráveis na SATA, a qual representa, para a maior parte, um problema gravíssimo.

A cultura proporciona uma vasta rede de relações e de interações, com retorno para a economia 

e a coesão social. Auto consciencializa o indivíduo do seu valor e questiona o mundo que nos 

rodeia. Desideratos fundamentais num tempo em que a sociedade considera a massa crítica como 

fator de desenvolvimento económico e social. 

Importa, por isso, assegurar às populações e a quem nos visita uma oferta cultural de qualidade, 

com reflexos no fomento do turismo cultural e da dinamização económica dos polos de atração. 

Considera-se que afirmar a qualidade e singularidade dos conteúdos que diferenciam a Região 

Autónoma dos Açores enquanto testemunhos de história e de identidade deve ser potenciado 

através de uma organização eficaz das ofertas culturais e da sequente divulgação.

Não é financeiramente possível nem economicamente viável replicar museus regionais de ilha. 

Importa, sim, preservar o património e o espólio, divulgando a sua história de maneira diversificada 

e atrativa. É urgente envolver as comunidades nesse trabalho, funcionando as estruturas em rede.

Deve continuar-se a inventariação e catalogação do património móvel e imóvel e cuidar do 

património imaterial, devendo o investimento público desempenhar um papel relevante ao nível 

das intervenções na recuperação e conservação do património edificado, na incorporação das 

novas tecnologias para divulgação dos conteúdos e no reforço e modernização da oferta cultural 

(organização de festivais temáticos – por exemplo, um Festival do Mar e das Ilhas –, integração de 

propostas das indústrias criativas e do audiovisual na estratégia da Cultura). 

Falta fazer um trabalho que não está dependente da Região Autónoma dos Açores, ao nível do 

património da Igreja, seja relativamente aos registos paroquiais, seja noutras áreas.

Deve ser feito um trabalho de sensibilização junto das populações locais, ao mesmo tempo que se 

devem combater os lobbies de ilha.

Deve também fomentar-se, em parceria com a Universidade dos Açores, a investigação científica 

no domínio dos estudos insulares atlânticos e intercontinentais, bem como a divulgação dos 

estudos feitos nessas áreas.

II.  CIDADANIA
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A comunicação social não pode ficar refém da “colonização” da agenda por parte dos partidos 

políticos. Isso afasta as pessoas, juntamente com o facto de os media não cumprirem uma das suas 

funções, a de as surpreenderem com boas histórias.

É necessário um jornalismo de proximidade, com independência editorial, capaz de aprofundar e 

desenvolver notícias ( jornalismo de investigação).

Isso passa pela criação de novos regulamentos de acesso a apoios económicos e financeiros que 

modernizem as empresas de comunicação social e promovam a sua adaptação ao mundo digital.

É preciso apostar na emigração açoriana, incluindo conteúdos em inglês.

E é necessária uma aposta grande na formação de novos jornalistas, capazes de lidar com a 

problemática das redes sociais, que não cedam ao facilitismo e ao sensacionalismo, mas sejam 

capazes de refletir e tratar a multiplicidade do imediato.

A comercialização da informação não pode ser o fator determinante do jornalismo. Embora 

haja dados que mostrem que a indústria dos media e do entretenimento vai crescer por via do 

digital, importa acautelar o serviço público, dando voz aos anseios e atividades locais (o blogue 

do correspondente da Graciosa da RTP-A é um bom exemplo).

Sendo a banda larga o suporte de tudo isso, é necessário acautelar os custos de operação junto 

das distribuidoras que, de momento, cobram valores obscenos (a título de exemplo, refira-se que 

os valores pagos à PT nos últimos anos pela distribuição do sinal de televisão na Região Autónoma 

dos Açores dava para uma televisão nova e para uma nova rede de distribuição).

Ao nível da televisão, a Região carece de bons estúdios (um de produção e outro de notícias), de 

forma a baixar custos e aumentar a produção regional.

Deve ser criado um Estatuto para uma nova empresa de comunicação social audiovisual que 

defina a missão do serviço público, os objetivos e obrigações, as condições de financiamento e 

um Conselho Consultivo com representantes de ilha, individualidades do mundo social, cultural, 

económico e académico.

A nova empresa deverá resultar da fusão da rádio e televisão na Região, absorvendo sinergias de 

ambos os canais em termos técnicos e de recursos humanos (fusão de redações, departamentos 

técnicos, gestão de frota e estrutura administrativa), considerando ainda a participação 

ativa e aproveitamento de todos os recursos na plataforma Multimedia. É imprescindível, no 

funcionamento da nova empresa, a construção de um edifício de raiz, dotado dos recursos 

mais modernos (estúdios virtuais e tecnologia digital), de modo a que seja assegurada por uma 

estrutura de recursos humanos mais leve e mais eficiente. (Recorde-se que a RTP-Açores e a RDP-

Açores possuem património imobiliário próprio, que poderá ser alienado e cujas receitas sejam 

aplicadas no novo investimento.)

Nas ilhas com delegações é essencial envolver instituições locais e dar maior visibilidade dessas 

ilhas nas antenas, estando o mesmo correspondente ao serviço da rádio e da televisão.

De considerar a inclusão nas instalações da agência noticiosa nacional LUSA, em troca de uma 

participação nos custos a definir pelos acionistas.

Deverá ser incentivada a produção externa e estabelecer protocolos de intercâmbio e coproduções 

com canais insulares da Macaronésia e da diáspora açoriana.

É necessário expandir o sinal do canal regional para as Américas (Estados Unidos, Canadá, Brasil e 

Bermudas) e Continente português (através da NOS e MEO). Em ambos os cenários, considerar 

a distribuição do sinal em modelo “scramble” por operadoras de cabo (COMCAST nos EUA e 

ROGERS no Canadá), revertendo as receitas para o orçamento da RTP-Açores.

Para o caso de ser necessário estabelecer um local de representação e distribuição da RTP-Açores, 

considerar a disponibilidade do maior canal português dos EUA, o “Portuguese Channel”, situado 

no Estado de Massachusetts (que poderá, inclusive, participar na estrutura acionista como 

parceiro da Região) e que abrange mais de 400 mil lares na Nova Inglaterra.

É importante a criação de uma estrutura interna para a exploração da publicidade e marketing, 

potencial na Região, no Continente e na Diáspora, que nunca foi explorado. A publicidade deverá 

ter tabelas diferenciadas por ilhas. O merchandising do canal regional deverá ser potenciado ao 

máximo, recorrendo-se à riqueza dos arquivos do canal, à comercialização de vídeos e outros 

serviços. A prestação de serviços também é de considerar, especialmente a eventual criação de um 

Canal Parlamento, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, ou o fornecimento 

de conteúdos a empresas (Hotéis, SATA, etc).

II.  CIDADANIA
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III. DESENVOLVIMENTO

Na União Europeia existem 286 ilhas com mais de 10 mil habitantes. Apesar de estes territórios se 

caracterizarem por possuir realidades específicas e próprias, acabam por apresentar problemas 

comuns no que respeita a dependência económica e financeira e a debilidades e desafios que 

restringem o seu potencial de desenvolvimento.

Não obstante o cenário traçado, que se revela aparentemente complexo e desanimador, 

estes espaços insulares muitas vezes caracterizam-se por uma relativa abundância de recursos 

endógenos passíveis de aproveitamento, sendo que, para o efeito, se enfatiza a premência de 

realização de diagnósticos consistentes, com recurso a sistemas de recolha de informação 

sistematizados, que permitam a definição de estratégias de desenvolvimento em áreas e setores 

de potencial desaproveitado.

Este capítulo pretende, precisamente, definir, com base em dados de caracterização da Região, os 

setores estratégicos nos quais deverá ser efetuado um reforço, em termos de aposta, por forma 

a insurgir a competitividade das empresas, o bem-estar dos cidadãos e, em última instância, o 

desenvolvimento sustentável dos Açores.

No âmbito deste trabalho, e reiterando o objetivo de promoção do desenvolvimento da Região, 

definiram-se, para cada setor estratégico, um conjunto de propostas para apoio à (re)definição 

de medidas de ação que se consubstanciam sob a forma de uma “Carta de Contributos”, onde se 

propõem campos de intervenção prioritários. Este documento constitui, assim, um instrumento 

de apoio para a decisão política e uma intervenção regional concertada (presente e futura) que 

ficará ao dispor de toda a sociedade civil. 

INTrODUçãO
O presente capítulo concretiza uma proposta e um contributo de um Grupo de Trabalho 

constituído por pessoas da Sociedade Civil, sem qualquer filiação política ou partidária e, 

portanto, de um grupo de pessoas independentes, para identificação de áreas de intervenção 

estratégica na Região Autónoma dos Açores, com vista à diminuição da sua dependência quer face 

a Portugal Continental, quer face à União Europeia, no que toca ao financiamento e à obtenção de 

recursos vários, e, obviamente, com vista à sua distinção e à propiciação do seu desenvolvimento 

sustentado.

Trata-se, portanto, de um documento de apoio à definição de estratégias, sem horizonte temporal, 

cujo desígnio integrador e mobilizador é o posicionamento da nossa Região na trajetória do 

desenvolvimento sustentado.

Para que se atinja o desígnio atrás referido, impõe-se a necessidade de, em primeiro lugar, 

caracterizar cada um dos diferentes setores de atividade propostos para apreciação, 
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nomeadamente os setores do Ambiente, Agricultura, Mar, Energia, 

Turismo e Transportes, face aos objetivos estratégicos existentes, 

caracterização essa que complementar-se-á com uma análise que 

passa pela definição das relações existentes entre os pontos fortes e 

fracos de cada um desses setores com a identificação das tendências 

mais importantes, em termos de ameaças e oportunidades, que se 

verificam a nível interno e externo em relação à Região, seja ao nível do 

mercado global, do mercado específico, da conjuntura económica, das 

imposições legais, etc..

No quadro da caracterização atrás referida será possível a identificação 

dos setores de atividade com base de sustentação em termos de trabalho 

realizado na Região ou com evidências de capacidade de projeção a 

nível nacional, europeu ou internacional, e que tenham, em sequência 

disso, maior potencial para produzir benefícios e consequências 

socioeconómicas positivas para a Região.

Pretende-se, pois, aproveitar a posição geoestratégica dos Açores e 

a sua riqueza em termos dos recursos, para promover, a nível setorial, 

a sua diversidade, escala, área de influência, potenciando a visão 

deste território insular como uma região de referência no domínio do 

desenvolvimento sustentável.

Tendo por base precisamente os pilares fundamentais do desenvolvi-

mento sustentável – Desenvolvimento Económico, Coesão Social e Pro-

teção Ambiental –, este documento, que se consubstancia sob a forma 

de uma carta de contributos para o desenvolvimento da Região, preten-

de ser uma ferramenta que poderá ser utilizada em articulação com os 

demais instrumentos estratégicos ou de ordenamento numa perspetiva 

integradora de visões setoriais.

Enquanto instrumento de desenvolvimento regional, construído a partir 

de diagnósticos que resultam da análise dos estudos realizados na e para 

a Região, este documento procura, não só, evidenciar as potencialidades, 

mas também identificar as debilidades e as ameaças e perspetivar as 

oportunidades deste território insular, tendo por base de referência as 

orientações estratégicas e instrumentos de gestão territorial aplicáveis.

Apesar de as propostas que constam deste capítulo resultarem de uma 

análise que se crê fundamentada face a informação disponível, salienta-

se que a presente proposta não é, nem pretende ser, exaustiva e não 

esgota outras possíveis propostas para a Região, já que, e como é óbvio, 

este tipo de exercício prospetivo faz-se a partir de variáveis que carecem 

de uma contínua atualização.

Neste sentido, em prol do desígnio macro de posicionar a Região 

Autónoma dos Açores como um ponto de referência na trajetória do 

desenvolvimento sustentado, empolando, de forma positiva, as suas 

condições sociais e económicas, julga-se que tão importante quanto 

a definição das ações e dos projetos estratégicos a desenvolver serão 

os mecanismos de monitorização dos mesmos, os quais deverão, 

sempre que possível e de forma sistemática, fomentar a envolvência dos 

diversos atores e agentes que os promovem, induzindo a cooperação 

institucional e desbloqueando constrangimentos e obstáculos e 

agilizando e simplificando os procedimentos necessários à sua 

concretização. Só desta forma se garante a verificação ou averiguação 

da utilidade das ações e projetos propostos e a possibilidade de, em caso 

de necessidade, ajustar as respetivas trajetórias dos mesmos.

Em sede oportuna poderá o presente capítulo, que se pretende 

veja utilidade concretizada pela sua implementação e utilização e 

não acabe por constituir apenas mais um documento de “gaveta”, 

ser complementado com outros contributos para a sua eficiência 

e eficácia, como sejam a auscultação das aspirações da população, 

dos agentes económicos, sociais e culturais da Região, bem como 

dos cenários conjunturais da globalização. Esta complementaridade 

contínua permitirá transformar este capítulo orientador da estratégia de 

desenvolvimento regional numa plataforma viva que absorva o princípio 

da flexibilidade e da adaptação, em função das dinâmicas que se venham 

a operar no futuro.

METODOLOgIA
Tendo em consideração a abrangência e complexidade do trabalho geral 

relativo ao presente capítulo, optou-se por, intencionalmente, recorrer 

TãO IMPOrTANTE 

COMO A DEFINIçãO 

DAS AçõES A 

DESENVOLVEr SãO OS 

MECANISMOS DA SUA 

MONITOrIzAçãO 
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a uma abordagem simplista e clara em qualquer das etapas que culminaram na redação do mesmo, 

e que se pretende tenham resultado num documento de fácil interpretação e implementação, 

sem, no entanto, desvirtuar o seu propósito principal.

Em termos de metodologia, procederam-se às seguintes tarefas:

•	 Realização	 de	 um	 enquadramento	 genérico	 dos	 principais	 instrumentos	 estratégicos	 de	

política de desenvolvimento e de gestão territorial existentes ou aplicáveis na Região;

•	 Realização,	com	base	na	informação	disponível,	de	uma	caracterização	setorial	do	contexto	

atual da Região para cada uma das áreas temáticas em análise;

•	 Esboço	 de	 uma	 análise	 SWOT	 para	 cada	 um	 dos	 setores	 em	 análise,	 com	 base	 em	 aspetos	

como o contexto político, económico e social e possíveis cenários de evolução dos mesmos;

•	 Proposta	 de	 áreas	 de	 intervenção,	 de	 acordo	 com	 as	 prioridades	 estratégicas	 regionais	

e com as potencialidades de cada área setorial, em termos de produção de benefícios 

socioeconómicos e de projeção da Região para além da sua fronteira territorial.

Catarina Furtado

Coordenadora do Grupo Desenvolvimento
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OrIENTAçõES E ObjETIVOS ESTrATégICOS

A temática do Ambiente é sempre composta por uma multiplicidade de variáveis, domínios 

e componentes que se interrelacionam, complementam e sobrepõem, e que no seu conjunto 

constituem o Ambiente global.

A importância cada vez maior do conhecimento do seu estado, de forma a perceber as melhores 

estratégias para assegurar a sustentabilidade dessas diversas componentes e garantir que estão 

salvaguardados os princípios básicos para a sua conservação, recuperação e valorização, é 

patente nas diversas orientações, referenciais e instrumentos estratégicos e de programação e 

planeamento das últimas décadas. De facto, nas últimas três décadas a questão ambiental deixou 

de ser vista como domínio exclusivo dos ecologistas e passou a ser encarada como uma questão 

prioritária também para a sociedade, tornando-se percetível pelas inúmeras iniciativas políticas 

direcionadas à conservação dos recursos naturais.

Adicionalmente, a relação entre meio ambiente e desenvolvimento económico e social está, 

gradualmente, a deixar de ser encarada como incompatível e antagónica para se tornar numa 

parceria quase indissociável, onde o crescimento económico e social deverá estar associado 

à conservação dos recursos naturais. Assim, a questão essencial reside na necessidade de 

uma coexistência harmoniosa entre a boa qualidade do meio ambiente e a criação de riqueza, 

encaradas como variáveis interdependentes. O verdadeiro desafio é reconciliar os conflitos reais 

e aparentes que existem quer entre as ações económicas e as preocupações ambientais, quer 

entre as gerações presentes e futuras (Graedel, 2002). Esta parceria será, talvez, o mais perfeito 

exemplo do significado de desenvolvimento sustentável. 

AgrICULTUrA

OrIENTAçõES E ObjETIVOS ESTrATégICOS

A política de Desenvolvimento Rural, a par da política de Coesão e da política Marítima e das Pescas, 

pela sua importância vital para a aplicação da estratégia Europa 2020, constituem elementos 

essenciais do pacote financeiro para 2014-2020 nas propostas de Quadro Financeiro Plurianual para 

o período 2014-2020 da Comissão Europeia.

Esse tem sido um fator determinante na definição das estratégias para o setor agroflorestal na Região, 

onde as ferramentas existentes para a efetivação de uma adequada estratégia de consolidação e 

crescimento deste setor são essencialmente de cariz administrativo, orçamental e comunitário 

(programas europeus).

No que se refere às ferramentas comunitárias, é de realçar que o financiamento provindo de 

programas europeus tornou-se indispensável ao desenvolvimento e modernização da produção 

açoriana. De entre os programas disponíveis, importa destacar os seguintes: o PRORURAL e o POSEI 

AGRICULTURA.

À semelhança do que sucede a nível nacional, a visão da estratégia regional para a agricultura e para 

o desenvolvimento rural está orientada para a autossuficiência.

As estratégias desenhadas pretendem a criação de valor nas atividades agrícolas e florestais 

por intermédio da formulação de um Programa de Desenvolvimento Rural que tenha como 

princípio determinante a concentração dos apoios no setor e na produção de bens públicos e de 

bens transacionáveis. A produção de bens públicos e de bens transacionáveis terá forte impacto 

económico, contribuindo para a dinamização de outras atividades económicas em meio rural, 

como sejam as associadas ao turismo ou à gastronomia, induzindo, de forma indireta, a criação de 

empregos noutros setores e a fixação de populações. 

AMBIENTE
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Assim, o Ambiente é, por razões óbvias, algo incontornável naquele que deve ser o modo de 

viver, gerir e governar um território como os Açores, indissociável também das questões sociais e 

económicas desta Região. É esta, de facto, a base do conceito de sustentabilidade – o equilíbrio, 

conciliação, articulação e integração do progresso social e económico com a necessidade de gerir 

a recuperação, conservação, valorização e uso de recursos naturais, por forma a que esse mesmo 

progresso possa ser mantido no futuro. Esta é de resto uma das principais razões que levou ao 

desencadear do processo para o desenvolvimento e implementação de um paradigma e modelos 

de planeamento que assegurem o desenvolvimento sustentável da Região Autónoma dos Açores, 

em consonância com aqueles que são os desígnios e objetivos da Estratégia Europeia para o 

Desenvolvimento Sustentável e da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, já 

expresso também nos Estudos de Base do Plano Regional de Desenvolvimento Sustentável da 

Região Autónoma dos Açores.

Neste contexto, são vários os referenciais estratégicos que definem orientações e objetivos com 

incidência sobre a RAA, das quais se destacam:

III.  DESENVOLVIMENTO

referencial Estratégico Objetivos

Documentos de referência Internacionais

Agenda Territorial 2020 
(AT2020)

O objetivo da Agenda Territorial 2020 é fornecer orientações estratégicas para 

o desenvolvimento territorial, promoção e integração da dimensão territorial 

nas diferentes políticas em todos os níveis de governação e para assegurar a 

implementação da Estratégia Europa 2020 de acordo com princípios de coesão 

territorial. A Agenda estabelece as seguintes prioridades de desenvolvimento 

territorial da UE:

•	Promover	um	desenvolvimento	territorial	policêntrico	e	equilibrado;

•	Estimular	 o	 desenvolvimento	 integrado	 nas	 cidades	 no	 meio	 rural	 e	 em	 áreas	

específicas;

•	Assegurar	a	competitividade	global	das	regiões	baseada	em	economias	locais	fortes;

•	Melhorar	a	conectividade	territorial	para	os	indivíduos	comunidades	e	empresas;

•	Gerir	e	interligar	os	valores	ecológicos	paisagísticos	e	culturais	das	regiões.

Estratégia Europeia para 
as regiões Ultraperiféricas 
(rUP)
Artigos 349.º e 355.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE)

Alterações climáticas

1. Lançar um estudo de impacto económico da adaptação às alterações climáticas nas 

zonas costeiras. 

2. Incentivar a implementação de uma política de gestão integrada dos riscos 

costeiros e de um dispositivo de vigilância e de alerta no contexto da segurança e 

da proteção civil.

3. Elaborar um esquema voluntário de conservação da natureza, com base na 

experiência da iniciativa Natura 2000.

4. Desenvolver e aplicar medidas que se destinem a lutar contra as espécies invasoras.

5. Reconhecer a vulnerabilidade das regiões ultraperiféricas no contexto do Livro 

Branco sobre a adaptação aos efeitos das alterações climáticas.

referencial Estratégico Objetivos

Evolução demográfica e fluxos migratórios

1. Lançar um estudo de impacto para melhor compreender as consequências – 

positivas e menos positivos – tanto da migração como da evolução demográfica 

no território, no mercado do trabalho, nos serviços públicos, na educação e 

na saúde nas RUP. Assim poder-se-ia estabelecer um «balanço migratório» 

para cada região. Aquando da avaliação intercalar do recente programa geral 

«Solidariedade e gestão dos fluxos migratórios 2007-2013», a Comissão avaliará 

se são necessárias novas medidas, entre as quais também a necessidade e a 

viabilidade da criação de um «fundo europeu de ajustamento à migração».

2. Em matéria de demografia, a Comissão convida os Estados-Membros e as 

autoridades regionais das RUP a prosseguir e, caso necessário, a reforçar os 

trabalhos de análise para integrar o fator da evolução demográfica na definição 

das suas políticas, nomeadamente, de educação, de formação e de emprego, 

bem como do processo de programação dos Fundos Estruturais. De igual modo, 

convida os institutos nacionais de estatísticas a prosseguirem a sua colaboração 

com o EUROSTAT.

Agricultura

1. Continuar a incentivar a utilização de todas as possibilidades oferecidas pelo 

regime POSEI para tudo o que se refere à estruturação e à repartição da verba 

orçamental atribuída a cada RUP, ao número de produções a apoiar, bem como à 

vigilância de problemas ambientais ligados a poluições específicas.

2. Incentivar a utilização dos vários auxílios à instalação e ao investimento dos jovens 

agricultores, que podem ser modulados dentro do programa de desenvolvimento 

rural em questão, a fim de ter em conta as exigências regionais específicas.

3. Aproveitar todas as oportunidades oferecidas pelos programas comunitários de 

promoção de produtos17 e incluir mais produtos, o que contribuirá sem dúvida 

para aumentar novas oportunidades comerciais e para estabelecer fileiras 

agrícolas e agroalimentares eficientes.

Política marítima

1. Adaptar melhor a Política Marítima Integrada europeia e as várias ações sectoriais 

previstas no seu plano de ação às especificidades das RUP.

2. Aprofundar o conhecimento dos assuntos marítimos, do meio marinho e do 

valor dos serviços prestados pelos ecossistemas marinhos nas RUP através de 

uma análise específica no âmbito do projeto sobre os dados socioeconómicos 

marítimos efetuado pelo EUROSTAT, bem como pela Rede Europeia de 

Observação e de Dados sobre o Meio Marinho (EMODNET). A informação obtida 

permitirá realizar uma análise compreensiva das RUP no «Atlas do Mar» que será 

publicado em 2009 pela Comissão.

3. Criar redes dedicadas à investigação e valorizar o papel das RUP enquanto 

observatórios privilegiados do meio marinho para a Europa no âmbito da nova 

Estratégia para a Investigação Marinha18. Prestar, no âmbito do 7.º PQIDT, um 

apoio à investigação sobre o conhecimento, a preservação e a gestão dos 

ecossistemas marinhos.
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4. Incentivar as RUP a desempenharem um papel estratégico em matéria de 

governação e vigilância marítima nas suas regiões respetivas, nomeadamente 

através do desenvolvimento da sua própria política marinha regional integrada 

e dos seus planos espaciais marítimos, também através de ações de cooperação 

com os países terceiros realizadas no âmbito dos programas comunitários de 

cooperação territorial ou do plano regional de vigilância das atividades de pesca 

no	Sudoeste	do	Oceano	Índico.

5. Incentivar as ligações marítimas entre as RUP e os Estados terceiros vizinhos, 

com vista a reforçar os intercâmbios económicos e culturais, alterando, o mais 

tardar, aquando da sua próxima revisão, as atuais orientações comunitárias sobre 

os auxílios estatais ao transporte marítimo, a fim de autorizar auxílios ao arranque 

de tais ligações. As RUP podem alternativamente recorrer, para tais ligações, 

a contratos de serviço público que cumpram os critérios da jurisprudência 

«Altmark»19.

reforço da parceria

1. Aquando da adoção de novas legislações comunitárias, reforçar a análise das suas 

consequências sobre as RUP a fim de assegurar a sua coerência. Neste quadro, 

os trabalhos do Grupo Interserviços RUP da Comissão poderiam, consoante 

as necessidades, ser acompanhados por grupos de trabalho ad hoc sobre 

problemáticas específicas.

2. Lançar um estudo socioeconómico sobre os fatores de crescimento nas RUP, 

que colocará a tónica nos sectores promissores, como os identificados na 

presente comunicação, identificará também as principais limitações ao seu 

desenvolvimento e abrirá pistas para soluções.

3. Inscrever a reflexão sobre a evolução da estratégia para as RUP e suscitar a plena 

contribuição das mesmas para os processos e ações atualmente em curso, tais 

como o Livro Verde sobre a coesão territorial, o futuro da política de coesão 

pós-2013, a reforma do orçamento da União, a integração regional para o 

desenvolvimento dos países ACP, o Livro Verde sobre o futuro das relações entre 

a UE e os PTU ou ainda a evolução da política marítima europeia.

4. No âmbito dos APE, as RUP são chamadas a participar construtivamente no 

processo de implementação e de finalização desses acordos. As RUP devem 

aproveitar as oportunidades oferecidas pelo reforço da cooperação regional 

para o comércio dos bens e serviços, mas também noutros domínios como os 

serviços, a propriedade intelectual e os contratos públicos. É sobretudo nestes 

domínios onde as RUP têm vantagens comparativas, que poderá ser desenvolvida 

uma real complementaridade entre as economias destas regiões e as dos países 

ACP. Neste contexto, é importante apoiar as ações que visam o reforço da 

capacidade das RUP de seguirem simultaneamente os fluxos comerciais que lhes 

dizem respeito e a política comercial da UE.

5. Organizar, juntamente com as RUP, sessões de informação destinadas a explicar 

melhor os instrumentos e políticas comunitários (7.º PQIDT, divulgação das 

possibilidades de cooperação desenvolvidas pelo FED e o FEDER, etc.).

6. Organizar, juntamente com os Estados-Membros e as RUP, um Fórum da 

ultraperiferia europeia que se realizará de dois em dois anos (conexão em rede 

das melhores práticas, recompensas para as iniciativas que tenham desenvolvido 

sectores promissores, campanhas de sensibilização específicas sobre os desafios 

das RUP, etc.).

Estratégia Europeia para a 
Utilização Sustentável dos 
recursos Naturais (ETUSrN)
COM(2005) 670

Ações para:

•	 Melhorar	a	nossa	compreensão	e	conhecimentos	sobre	a	utilização	dos	recursos	

na Europa e o seu significado e impacte ambiental negativos na EU e a nível global;

•	 Desenvolver	 ferramentas	de	acompanhamento	e	comunicação	dos	progressos	

realizados na EU, nos Estados-Membros e nos sectores económicos;

•	 Promover	a	aplicação	de	processos	e	abordagens	estratégicas,	tanto	em	sectores	

económicos como nos Estados-Membros, e incentiva-los a desenvolver planos e 

programas conexos, e

•	 Sensibilizar	 as	 partes	 interessadas	 e	 os	 cidadãos	 para	 o	 significativo	 impacte	

ambiental negativo da utilização dos recursos.

Iniciativas de base para os próximos 25 anos:

•	 Constituição	 da	 base	 de	 conhecimentos	 –	 um	 Centro	 de	 Dados	 para	 os	

responsáveis políticos destinado a aumentar e melhorar a base de conhecimentos 

sobre a utilização de recursos e seus impactes ambientais;

•	 Aferição	dos	progressos	–	desenvolvimento	de	indicadores;

•	 A	dimensão	interna	–	os	Estados-Membros	e	o	Fórum	de	Alto	Nível;

•	 A	dimensão	global	–	um	painel	internacional	sobre	a	utilização	sustentável.

Estratégia Temática de 
Proteção do Solo (ETPS)
COM(2005) 670

O objetivo da estratégia é:

•	 Descrever	as	múltiplas	funções	dos	solos;

•	 Identificar	as	suas	características	relevantes	para	o	desenvolvimento	de	políticas;

•	 Identificar	as	principais	ameaças	que	pesam	sobre	o	solo;

•	 Apresentar	uma	descrição	geral	das	políticas	comunitárias	pertinentes;

•	 Expor	a	atual	situação	em	matéria	de	monitorização	e	de	informação	sobre	o	solo	

e identificar as lacunas a preencher para se criar a base de uma política de proteção 

do solo;

•	 Definir	a	base	política	e	descrever	os	passos	a	dar	para	a	apresentação	em	2004	

de uma estratégia temática sobre a proteção do solo.

Para além disso, a estratégia deverá ser baseada: 

•	 Em	iniciativas	atuais	no	âmbito	das	políticas	de	ambiente,

•	 Na	integração	da	proteção	do	solo	noutras	políticas,

•	 Na	monitorização	do	solo,	e

•	 No	desenvolvimento	futuro	de	novas	ações	baseadas	nos	resultados	da	monitorização.
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Convenção Europeia da 
Paisagem (CEP)
Decreto n.º 4/2005, de 14 de 
fevereiro

Ações para:

•	 Melhorar	a	nossa	compreensão	e	conhecimentos	sobre	a	utilização	dos	recursos	

na Europa e o seu significado e impacte ambiental negativos na EU e a nível global;

•	 Desenvolver	 ferramentas	 de	 acompanhamento	 e	 comunicação	 dos	 progressos	

realizados na EU, nos Estados-Membros e nos sectores económicos;

•	 Promover	a	aplicação	de	processos	e	abordagens	estratégicas,	tanto	em	sectores	

económicos como nos Estados-Membros, e incentiva-los a desenvolver planos e 

programas conexos, e

•	 Sensibilizar	 as	 partes	 interessadas	 e	 os	 cidadãos	 para	 o	 significativo	 impacte	

ambiental negativo da utilização dos recursos.

Iniciativas de base para os próximos 25 anos:

•	 Constituição	da	base	de	conhecimentos	–	um	Centro	de	Dados	para	os	responsáveis	

políticos destinado a aumentar e melhorar a base de conhecimentos sobre a 

utilização de recursos e seus impactes ambientais;

•	 Aferição	dos	progressos	–	desenvolvimento	de	indicadores;

•	 A	dimensão	interna	–	os	Estados-Membros	e	o	Fórum	de	Alto	Nível;

•	 A	dimensão	global	–	um	painel	internacional	sobre	a	utilização	sustentável.

Documentos de referência Nacionais

Estratégia Nacional 
de Desenvolvimento 
Sustentável (ENDS)
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 109/2007, de 20 
de agosto

A ENDS apresenta como desígnio “retomar uma trajetória de crescimento sustentado 

que torne Portugal, no horizonte de 2015, num dos países mais competitivos e 

atrativos da União Europeia, num quadro de elevado nível de desenvolvimento 

económico, social e ambiental e de responsabilidade social”, incluindo sete objetivos 

estratégicos:

•	 Preparar	Portugal	para	a	“Sociedade	do	Conhecimento”;

•	 Crescimento	Sustentado,	Competitividade	à	Escala	Global	e	Eficiência	Energética;

•	 Melhor	Ambiente	e	Valorização	do	Património	Natural;

•	 Mais	Equidade,	Igualdade	de	Oportunidades	e	Coesão	Social;

•	 Melhor	conectividade	Internacional	do	País	e	Valorização	Equilibrada	do	Território;

•	 Um	Papel	Ativo	de	Portugal	na	Construção	Europeia	e	na	Cooperação	Internacional;

•	 Uma	Administração	Pública	mais	Eficiente	e	Modernizada.

Cada objetivo inclui um conjunto de prioridades estratégicas, vetores estratégicos e 

metas associadas.

Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC)
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 24/2010, de 1 de 
abril

A Estratégia define orientações para o aumento a consciencialização sobre as 

alterações climáticas, para a atualização e disponibilização do conhecimento 

científico sobre as alterações climáticas e os seus impactes bem como, para o reforço 

das medidas que Portugal terá de adotar, à semelhança da comunidade internacional, 

com vista ao controlo dos efeitos das alterações climáticas. Neste sentido, são 

definidos quatro grandes objetivos:

•	 Informação	e	conhecimento;

•	 Reduzir	a	vulnerabilidade	e	aumentar	a	capacidade	de	resposta;

•	 Participar,	sensibilizar	e	divulgar;

•	 Cooperar	a	nível	internacional.

Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade (ENCNB)
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 152/2001, de 11 de 
outubro

A ENCNB visa dar seguimento aos compromissos internacionais assumidos por 

Portugal no quadro da Convenção sobre a Diversidade Biológica, em harmonia com 

a estratégia europeia nesta matéria. A ENCNB apresenta três objetivos principais:

•	 Conservar	a	Natureza	e	a	diversidade	biológica,	incluindo	os	elementos	notáveis	da	

geologia, geomorfologia e paleontologia; 

•	 Promover	a	utilização	sustentável	dos	recursos	biológicos;	

•	 Contribuir	para	a	prossecução	dos	objetivos	visados	pelos	processos	de	cooperação	

internacional na área da conservação da Natureza em que Portugal está envolvido, 

designadamente a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos 

seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes da 

utilização dos recursos genéticos.

Estratégia Nacional para a 
gestão Integrada das Zonas 
Costeiras (ENgIZC)
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 82/2009, de 8 de 
setembro

A ENGIZC tem como visão uma zona costeira harmoniosamente desenvolvida e 

sustentável, baseada numa abordagem sistémica e de valorização dos seus recursos 

e valores identitários, suportada no conhecimento e gerida segundo um modelo que 

articula instituições, políticas e instrumentos e assegura a participação dos diferentes 

atores intervenientes.

A ENGIZC tem os seguintes objetivos temáticos:

•	 Conservar	e	valorizar	os	recursos	e	o	património	natural,	cultural	e	paisagístico;

•	 Antecipar,	prevenir	e	gerir	situações	de	risco	e	de	impactes	de	natureza	ambiental,	

social e económica;

•	 Promover	o	desenvolvimento	sustentável	de	atividades	geradoras	de	riqueza	e	que	

contribuam para a valorização de recursos específicos da zona costeira;

•	 Aprofundar	 o	 conhecimento	 científico	 sobre	 os	 sistemas,	 os	 ecossistemas	 e	 as	

paisagens costeiros.

Plano Nacional para o Uso 
Eficiente da Água (PNUEA)
Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 113/2005, de 30 
de junho

O PNUEA – Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água é um instrumento de política 

nacional para um uso eficiente da água, cujas linhas orientadoras resultaram de 

um importante esforço interministerial e interdepartamental com a coordenação 

do INAG (Instituto da Água) e apoio técnico do LNEC (Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil). Tem como principal objetivo a promoção do uso eficiente da água 

em Portugal, especialmente nos setores urbano, agrícola e industrial, contribuindo 

para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais 

nos meios hídricos, sem pôr em causa as necessidades vitais e a qualidade de vida das 

populações, bem como o desenvolvimento socioeconómico do país. 

Adicionalmente, como benefícios indiretos, pretende-se alcançar a redução dos 
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Programa Nacional para 
as Alterações Climáticas 
(PNAC)
Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 119/2004, de 31 
de julho

O PNAC, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 119/2004, de 31 de 

julho, revisto pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de agosto, 

visa atingir as metas fixadas pelo Protocolo de Quioto e pelo Acordo de Partilha de 

Responsabilidades da União Europeia, em matéria de emissões de gases de efeito de 

estufa (GEE). 

Nos termos deste acordo, foram estipuladas metas diferenciadas para os Estados 

Membros da União Europeia, cabendo a Portugal o objetivo de garantir que o 

montante das suas emissões de GEE de origem antropogénica não ultrapasse em 

mais de 27% as emissões registadas em 1990. Em termos globais, a meta comunitária 

pretende reduzir em 8% a emissão de GEE na União Europeia.

volumes de águas residuais afluentes aos meios hídricos e dos consumos de energia, 

aspetos fortemente dependentes dos usos da água. Numa outra vertente, promover 

o uso eficiente da água em Portugal, irá minimizar significativamente os riscos 

decorrentes da carência de água, quer em situação hídrica normal quer em períodos 

de seca.

O maior objetivo geral do PNUEA está ligado à melhoria da eficiência de utilização da 

água, associado à consolidação de uma nova cultura de água em Portugal, através da 

qual este recurso seja crescentemente valorizado, não só pela sua importância para 

o desenvolvimento humano e económico, mas também para a preservação do meio 

natural no espírito do conceito de desenvolvimento sustentável

Documentos de referência regionais

Estratégia Florestal da 
região Autónoma dos 
Açores (EFrAA)

•	 Melhorar	a	competitividade	global	e	o	valor	acrescentado	da	produção	florestal,	

contribuindo simultaneamente para um correto ordenamento do território e para 

a proteção do ambiente; 

•	 Reconverter	povoamentos	visando	o	aumento	da	sua	produtividade;	

•	 Melhorar	a	rede	de	infraestruturas	associadas	aos	povoamentos,	em	conformidade	

com as acessibilidades necessárias à gestão florestal; 

•	 Garantir	a	produção	de	materiais	florestais	de	reprodução	de	qualidade;	

•	 Promover	 a	 gestão	 florestal	 sustentável,	 através	 do	 uso	 da	 floresta	 sem	

comprometer as suas funções económica, social e ambiental.

Estudo de Base para 
o Plano regional de 
Desenvolvimento 
Sustentável da rAA 
(PreDSA)

Prioridades estratégicas:

•	 O	investimento	prioritário	é	nas	pessoas;

•	 Uma	economia	regional	baseada	em	vantagens	competitivas;

•	 A	componente	ambiental	é	o	fator	de	diferenciação	nuclear	nos	Açores;

•	 O	conhecimento	e	a	inovação	são	instrumentos	de	Valor;

•	 O	património	cultural,	social	e	religioso	é	o	espírito	da	Região;

•	 A	sustentabilidade	energética	é	o	exemplo	do	saber	açoriano;

•	 Os	riscos	geológicos	e	tectónicos	podem	ser	minimizados;

•	 Pensar	globalmente,	decidir	regionalmente	e	agir	localmente;

•	 As	práticas	de	governação	devem	aproximar-se	dos	cidadãos;

•	 Os	Açores	devem	estar	no	centro	da	Europa,	 junto	dos	Estados	Unidos	e	com	a	

Macaronésia.

Plano regional de 
Ordenamento do Território 
para a região Autónoma dos 
Açores (PrOTA)
Decreto Legislativo Regional 
n.º 26/2010/A, 12 de agosto

•	 Desenvolver,	no	âmbito	regional,	as	opções	nacionais	da	política	de	ordenamento	

do território e das políticas sectoriais traduzindo, em termos espaciais, os grandes 

objetivos de desenvolvimento económico, social e ambiental da Região Autónoma 

do Açores; 

•	 Formular	a	estratégia	regional	de	ordenamento	territorial	e	o	sistema	de	referência	

para a elaboração de planos especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento 

do território; 

•	 Orientar	 a	 compatibilização	 prospetiva	 das	 diferentes	 políticas	 sectoriais	

com incidência espacial, com destaque para o ambiente e recursos naturais, 

acessibilidades, transportes e logística, agricultura e desenvolvimento rural, 

economia, turismo e património cultural;

•	 Introduzir	a	especificidade	do	planeamento	e	gestão	integrada	de	zonas	costeiras	

que, inerentemente, as ilhas constituem, tendo em conta, entre outros aspetos, a 

diversidade de situações de ocupação humana, os valores ecológicos existentes e 

as situações de risco identificadas; 

•	 Contribuir	 para	 a	 atenuação	 das	 assimetrias	 de	 desenvolvimento	 intrarregionais,	

atendendo às especificidades de cada ilha; 

•	 Promover	a	estruturação	do	território,	definindo	a	configuração	do	sistema	urbano,	

rede de infraestruturas e equipamentos, garantindo a equidade do seu acesso; bem 

como as áreas prioritárias para a localização de atividades económicas e de grandes 

investimentos públicos; 

•	 Defender	o	valor	da	paisagem,	bem	como	o	património	natural	e	cultural	enquanto	

elementos de identidade da região, promovendo a sua proteção, gestão e 

ordenamento, em articulação com o desenvolvimento das atividades humanas; 

•	 Reforçar	a	participação	dos	agentes	e	entidades	interessadas,	através	da	discussão	

e validação de opções estratégicas que deverão nortear a construção do modelo 

territorial a adotar.

Plano Estratégico de gestão 
dos resíduos dos Açores 
(PEgrA)
Decreto Legislativo Regional 
n.º 10/2008/A, de 12 de maio

O PEGRA tem como objetivos estratégicos:

•	 Contribuir	para	a	implementação	de	infraestruturas	tecnológicas	que	assegurem	a	

qualidade do serviço e a proteção ambiental;

•	 Encorajar	a	eco-eficiência	do	sector	empresarial	e	a	sua	competitividade;

•	 Garantir	o	acesso	a	informação	e	dinamizar	a	participação	pública;

•	 Fomentar	o	conhecimento	e	qualificação	dos	recursos	humanos;

•	 Promover	a	sustentabilidade	económico-financeira	do	sistema	de	gestão	de	resíduos,	

assegurando a coesão regional e garantindo a eficácia do quadro legal e institucional.
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Plano regional da Água 
(PrA)
Decreto Legislativo Regional 
n.º 19/2003/A, de 23 de abril

Tem como objetivos assegurar e salvaguardar as questões de qualidade e 

sustentabilidade dos recursos hídricos na Região Autónoma dos Açores.

Plano de gestão da região 
Hidrográfica dos Açores 
(PgrH-Açores)
Resolução do Conselho do 
Governo n.º 27/2013, de 27 de 
março de 2013

Responde ao definido na Diretiva Quadro da Água e na Lei da Água, no que respeita à 

sustentabilidade de gestão dos recursos hídricos na RAA.

Objetivos estratégicos do PgrH-Açores por área temática

AT1 – Qualidade da água

•	 Proteger	as	massas	de	águas	subterrâneas	e	superficiais	(interiores	e	costeiras)	no	

que respeita à sua qualidade, para garantir a respetiva conservação e melhoria;

•	 Garantir	a	proteção	das	origens	de	água	e	dos	ecossistemas	associados;

•	 Assegurar	o	fornecimento	em	quantidade	suficiente	de	água	de	origem	superficial	

e subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização 

sustentável, equilibrada e equitativa da água;

•	 Abordagem	combinada.

AT2 – Quantidade de água

•	 Promover	o	consumo	sustentável	dos	recursos	hídricos,	assegurando	uma	gestão	

eficaz e eficiente da oferta e da procura desses recursos.

AT3 – Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico

•	 Prevenir	as	pressões	com	vista	à	redução	e	minimização	dos	riscos	associados	às	

atividades antropogénicas que possam resultar em poluição acidental dos recursos 

hídricos, de forma direta ou indireta;

•	 Prevenir	 as	 pressões	 com	 vista	 à	 redução	 e	 minimização	 dos	 riscos	 associados	 a	

fenómenos sísmicos, vulcânicos e hidrológicos;

•	 Adotar	medidas	de	adaptação	e	boas	práticas	associadas	aos	riscos	com	origem	em	

fenómenos naturais;

•	 Mitigar	os	efeitos	das	inundações	e	das	secas.

AT4 – Quadro institucional e normativo

•	 Promover	um	quadro	institucional	e	normativo	capaz	de	assegurar	o	planeamento	

e a gestão integrada dos recursos hídricos.

AT5 – Quadro económico e financeiro

•	 Promover	 a	 sustentabilidade	 dos	 recursos	 hídricos	 nas	 suas	 várias	 vertentes,	

nomeadamente a económica e financeira, com vista à otimização da gestão da água, 

no intuito de suportar uma política de gestão da procura tendo em consideração os 

critérios de racionalidade e equidade.

AT6 – Monitorização, investigação e conhecimento

•	 Promover	 o	 conhecimento	 e	 investigação	 sobre	 os	 recursos	 hídricos,	

proporcionando o aprofundamento do conhecimento técnico e científico;

•	 Implementar	e	otimizar	a	rede	de	monitorização,	de	forma	a	construir	um	sistema	

de informação e vigilância relativo ao estado e utilizações do domínio hídrico.

AT7 – Comunicação e governança

•	 Assegurar	a	disponibilização	de	informação	ao	público	e	promover	processos	de	

participação de decisão dinâmicos;

•	 Promover	 a	 informação	 e	 participação	 do	 cidadão	 nas	 diversas	 vertentes	 do	

planeamento e da gestão dos recursos hídricos;

•	 Promover	a	articulação	e	a	cooperação	entre	a	administração	central,	regional	e	

local e também com instituições da sociedade civil.

Objetivos ambientais 

Massas de água superficiais:

•	 Evitar	a	deterioração	do	estado	de	todas	as	massas	de	águas	superficiais;

•	 Promover	 a	 proteção,	 melhoria	 e	 recuperação	 das	 massas	 de	 águas	 superficiais,	

com exceção das massas de águas artificiais (AA) e fortemente modificadas (AFM), 

no sentido de alcançar o seu Bom estado;

•	 Promover	a	proteção	e	melhoria	das	massas	de	água	artificiais	(AA)	e	fortemente	

modificadas (AFM), no sentido de alcançar o seu Bom potencial ecológico e Bom 

estado químico;

•	 Assegurar	a	redução	gradual	da	poluição	provocada	por	substâncias	prioritárias	e	a	

cessação das emissões, descargas e perdas de substâncias prioritárias perigosas.

Massas de água subterrâneas:

•	 Evitar	 ou	 limitar	 a	 descarga	 de	 poluentes	 nas	 águas	 subterrâneas	 e	 prevenir	 a	

deterioração do estado de todas as massas de água;

•	 Alcançar	o	Bom	estado	das	águas	subterrâneas,	para	o	que	se	deve:

•	 Assegurar	 a	 proteção,	 melhoria	 e	 recuperação	 de	 todas	 as	 massas	 de	 águas	

subterrâneas, garantindo o equilíbrio entre as captações e as recargas dessas águas;

•	 Inverter	 quaisquer	 tendências	 significativas	 persistentes	 para	 o	 aumento	 da	

concentração de poluentes que resulte do impacte da atividade humana, com vista 

a reduzir gradualmente os seus níveis de poluição.

Zonas protegidas

•	 Assegurar	os	objetivos	que	justificaram	a	criação	das	zonas	protegidas,	observando-

se integralmente as disposições legais estabelecidas com essa finalidade e que 

garantem o controlo da poluição;

•	 Elaborar	 um	 registo	 de	 todas	 as	 zonas	 incluídas	 nas	 ilhas	 objeto	 do	 PGRHI	 que	

tenham sido designadas como zonas que exigem proteção especial no que respeita 

à proteção das águas superficiais e subterrâneas ou à conservação dos habitats e 

das espécies diretamente dependentes da água.

Plano Sectorial da rede 
Natura 2000 da região 
Autónoma dos Açores 
(PSrN2000 rAA)
Decreto Legislativo Regional 
n.º 20/2006/A, de 6 de junho, 
alterado pela Declaração de 

•	 Assegurar	a	proteção	e	a	promoção	dos	valores	naturais	e	paisagísticos;

•	 Enquadrar	 as	 atividades	 humanas	 através	 de	 uma	 gestão	 racional	 dos	 recursos	

naturais, com vista a promover simultaneamente o desenvolvimento económico e 

a melhoria da qualidade de vida das populações residentes, de forma sustentada;

•	 Corrigir	os	processos	que	poderão	conduzir	à	degradação	dos	valores	naturais	em	

presença, criando condições para a sua manutenção e valorização;

•	 Definir	 modelos	 e	 regras	 de	 utilização	 do	 território,	 de	 forma	 a	 garantir	 a	
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Retificação n.º 48-A/2006, de 
7 de agosto, e pelo Decreto 
Legislativo Regional 7/2007/A, 
de 10 de abril

salvaguarda, a defesa e a qualidade dos recursos naturais, numa perspetiva de 

desenvolvimento sustentável;

•	 Promover	 a	 conservação	 e	 a	 valorização	 dos	 elementos	 naturais	 da	 região,	

desenvolvendo ações tendentes à salvaguarda da fauna, da flora endémica, e da 

vegetação, bem como do património geológico e paisagístico;

•	 Promover	 a	 gestão	 e	 valorização	 dos	 recursos	 naturais,	 possibilitando	 a	

manutenção dos sistemas ecológicos essenciais e os suportes de vida, garantindo 

a sua utilização sustentável, a preservação da biodiversidade e a recuperação dos 

recursos depauperados ou sobre explorados;

•	 Contribuir	para	a	ordenação	e	disciplina	das	atividades	agroflorestais,	urbanísticas,	

industriais, recreativas e turísticas, de forma a evitar a degradação dos valores 

naturais, seminaturais e paisagísticos, estéticos e culturais da região, possibilitando 

um exercício de atividades compatíveis, nomeadamente o turismo de natureza;

•	 Estabelecer	 regras	 de	 utilização	 do	 território	 que	 garantam	 a	 boa	 qualidade	

ambiental e paisagística da zona de intervenção;

•	 Aplicar	as	disposições	legais	e	regulamentares	vigentes,	quer	do	ponto	de	vista	da	

conservação da natureza, quer do ponto de vista do ordenamento do território.

Plano Setorial das 
Cavidades Vulcânicas e 
dos Monumentos Naturais 
regionais (PSCVMNr)
(em elaboração)

Objetivos estratégicos:

a) Estabelecer orientações para a gestão territorial das Cavidades Vulcânicas, 

nomeadamente das grutas e algares vulcânicos, fendas e grutas de erosão e dos 

seus valores ecológicos, estéticos, científicos e culturais;

b) Estabelecer o regime de salvaguarda dos recursos e valores naturais das cavidades, 

fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do 

território;

c) Fornecer orientações sobre a inserção em plano municipal ou especial do 

ordenamento do território das medidas e restrições mencionadas nas alíneas 

anteriores;

d) Definir as condições, os critérios e o processo aquando da realização de avaliação 

de impacte ambiental.

Plano Sectorial de 
Ordenamento do Território 
para as Atividades Extrativas 
na região Autónoma dos 
Açores (PAE)
(aguarda publicação)

A elaboração do Plano Sectorial de Ordenamento do Território para as Atividades 

Extrativas na Região Autónoma dos Açores (PAE) foi determinada pela Resolução do 

Conselho do Governo n.º 182/2009, de 26 de novembro, visando o desenvolvimento 

duma estratégia regional para o sector das atividades extrativas, que promova a 

maximização do aproveitamento dos recursos minerais e a criação de mecanismos 

que visem a integração e valorização territorial desta atividade económica. O PAE 

ainda se encontra em fase de elaboração, devendo proximamente ser submetido a 

discussão pública.

Segundo este diploma, o PAE tem como objetivos:

•	 Desenvolver	a	execução	de	uma	política	de	gestão	integrada	dos	recursos	minerais	

não metálicos na Região, de forma a racionalizar a atividade da indústria extrativa, 

tendo em conta as orientações da proposta de Plano Regional de Ordenamento do 

Território dos Açores (PROTA);

•	 Criar	oportunidades	para	a	modernização	e	diversificação	do	sistema	produtivo	na	

área das atividades industriais de prospeção, exploração e valorização dos recursos 

minerais não metálicos da Região;

•	 Programar	a	incidência	espacial	deste	sector	de	atividade	e	avaliar	áreas	de	maior	

potencial para a atividade extrativa de massas minerais, tendo em consideração 

as necessidades efetivas de cada ilha e assegurando, na medida do possível, 

a qualidade ambiental e a preservação da paisagem e do património natural, 

geológico e cultural, enquanto elementos identitários da Região;

•	 Identificar	 áreas	 prioritárias	 de	 intervenção	 e	 definir	 medidas	 que	 garantam	

a valorização de locais sensíveis, do ponto de vista geológico, ambiental e 

paisagístico, ocupados por explorações de massas minerais que, dada a sua atual 

localização, devam ser recuperadas ou extintas;

•	 Promover	 a	 compatibilização	 prospetiva	 dos	 diferentes	 usos	 de	 solo	 no	 que	 diz	

respeito ao aproveitamento das massas minerais, fornecendo orientações para a 

alteração dos demais instrumentos de gestão territorial;

•	 Representar	 cartograficamente,	 em	 função	 dos	 dados	 disponíveis,	 a	 expressão	

territorial seguida pelo PAE;

•	 Atualizar	 a	 base	 de	 dados	 resultante	 da	 elaboração	 do	 projeto	 “Prospeção	 e	

Avaliação de Recursos Minerais dos Açores”.

Estratégia regional para as 
Alterações climáticas (ErAC)
Resolução do Conselho do 
Governo n.º 123/2011, de 19 de 
outubro

Eixos Estruturantes da Estratégia e respetivos objetivos:

Eixo A – Conhecer

•	 Objetivo	A.1	–	Reforçar	o	conhecimento	e	a	Informação;

•	 Objetivo	A.2	–	Inovar	e	Valorizar	os	Condicionalismos	Climáticos.

Eixo B – Atuar

•	 Objetivo	B.1	–	Contribuir	para	a	Mitigação	das	AC;

•	 Objetivo	B.2	–	Reduzir	a	Vulnerabilidade	e	Adaptar	às	AC.

Eixo C – Participar

•	 Objetivo	C.1	–	Participar,	Sensibilizar	e	Divulgar;

•	 Objetivo	C.2	–	Cooperar	a	Nível	Nacional	e	Internacional.

Plano Estratégico de 
Prevenção e gestão dos 
resíduos dos Açores 
(PEPgrA) (aguarda 
aprovação)

O PEPGRA estabelece as orientações estratégicas de âmbito regional da política de 

prevenção e de gestão de resíduos associando-se à valorização ambiental, social e 

económica dos Açores, tendo por base os princípios fundamentais da política de 

prevenção e gestão de resíduos enunciados no Decreto Legislativo Regional n.º 

29/2011/A, de 16 de novembro.

OE1. Prevenir a produção dos resíduos e minimizar os impactes adversos associados 

à gestão;
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OE2. Promover o planeamento transversal dos resíduos;

OE3. Promover a gestão integrada e sustentável dos resíduos;

OE4. Requalificar ambientalmente locais de deposição não controlada de resíduos;

OE5. Promover a informação, comunicação e educação ambiental;

OE6. Desenvolver um quadro legal e institucional que potencie a gestão de resíduos 

da RAA como essencial ao seu desenvolvimento sustentável.

Plano de Ordenamento 
da Paisagem Protegida de 
Interesse regional da Cultura 
da Vinha da Ilha do Pico 
(POPPVIP)
Decreto Regulamentar 
Regional n.º 24/2006/A, de 13 
de julho

O Plano de ordenamento da Paisagem Protegida de Interesse Regional da Cultura da 

Vinha da Ilha do Pico (POPPVIP) tem em vista a salvaguarda dos valores ambientais, 

de paisagem, de conservação da biodiversidade e de fomento do desenvolvimento 

sustentável da ilha. A mais-valia paisagística e histórica do património cultural e 

natural característico desta área, aliada ao seu carácter único e universal, culminou 

com a classificação desta Paisagem Protegida como património da humanidade.

Os objetivos gerais do POPPVIP decorrem dos objetivos específicos da criação da 

Paisagem Protegida e são os seguintes:

•	 A	gestão	racional	dos	recursos	naturais	e	paisagísticos	caracterizadores	da	área	e	o	

desenvolvimento de ações tendentes à salvaguarda dos mesmos, nomeadamente 

no que respeita aos aspetos paisagísticos, geológicos, geomorfológicos, florísticos 

e faunísticos;

•	 A	salvaguarda	do	património	histórico	e	tradicional	da	área,	bem	como	a	promoção	

de uma arquitetura integrada na paisagem;

•	 A	promoção	do	desenvolvimento	económico	e	do	bem-estar	das	populações.

Em termos estratégicos o POPPVIP define os seguintes objetivos:

•	 Recuperar,	reabilitar	e	conservar	a	paisagem	da	cultura	tradicional	da	vinha	do	Pico	

em currais; Promover o crescimento da atividade vitivinícola na área de intervenção 

do Plano;

•	 Incentivar	a	complementaridade	com	o	turismo	e	outras	atividades	económicas;

•	 Promover	uma	gestão	aberta	e	integrada	da	área	de	Paisagem	Protegida.

Documentos de referência de Ilha

Plano de Ordenamento da 
Bacia Hidrográfica da Lagoa 
do Caiado, Capitão, Paul, 
Peixinho e rosada – Pico 
(POBHL Pico)
Decreto Regulamentar 
Regional n.º 7/2009/A, de 5 de 
junho

O Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa do Caiado, Capitão, Paul, 

Peixinho e Rosada – Pico (POBHL Pico) tem como objetivos gerais:

•	 Contribuir	 para	 a	 preservação	 dos	 recursos	 naturais	 e	 paisagísticos	 das	 bacias	

hidrográficas;

•	 Definir	 as	 regras	 e	 medidas	 para	 uso,	 ocupação	 e	 transformação	 do	 solo	 que	

permitam gerir a área de intervenção do plano, numa perspetiva dinâmica e 

integrada;

•	 Aplicar	 as	 disposições	 legais	 e	 regulamentares	 vigentes,	 quer	 na	 perspetiva	 de	

gestão dos recursos hídricos, quer na perspetiva do ordenamento do território;

•	 Planear,	de	forma	integrada,	a	área	envolvente	às	lagoas;

•	 Garantir	 a	 articulação	 do	 plano	 com	 os	 planos	 municipais	 de	 ordenamento	 do	

território existentes para os concelhos das Lajes do Pico e de São Roque do Pico 

e ainda com estudos e programas intersectoriais de interesse local, regional ou 

nacional, existentes ou em curso;

•	 Compatibilizar	os	diferentes	usos	e	atividades	existentes	e	ou	a	serem	criados	com	

a proteção, valorização e requalificação ambiental, nomeadamente da qualidade 

ecológica da água;

•	 Propor	 linhas	 de	 política,	 programas,	 medidas	 e	 ações	 que,	 com	 base	 no	

desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas, sejam necessários à 

consecução de um bom estado ecológico e químico das lagoas, em conformidade 

com as disposições legais sobre a matéria;

•	 Integrar	os	objetivos	e	princípios	fundamentais	da	Agenda	21.

Planos de Ordenamento da 
Orla Costeira (POOC)
(existem para todas as ilhas)

São Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT),elaborados para cada 

uma das ilhas e abrangem a faixa litoral da totalidade de cada ilha, composta por uma 

zona terrestre de proteção cuja largura máxima é de 500m contados a partir do limite 

da margem das águas do mar e uma faixa marítima de proteção que tem como limite 

máximo a batimétrica dos -30m.

As suas disposições vinculam as entidades públicas e particulares, estabelecendo 

as regras a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação dos solos 

abrangidos pelo seu âmbito de aplicação, nomeadamente a regulamentação dos 

usos preferenciais, condicionados e interditos na área de intervenção, visando os 

objetivos específicos seguintes:

•	 A	 salvaguarda	 e	 valorização	 ambiental	 dos	 recursos	 naturais	 e	 da	 paisagem,	 em	

especial dos recursos hídricos;

•	 A	 proteção	 e	 valorização	 dos	 ecossistemas	 naturais	 com	 interesse	 para	 a	

conservação da natureza, quer na zona terrestre quer no meio marinho;

•	 A	 minimização	 de	 situações	 de	 risco	 e	 de	 impactos	 ambientais,	 sociais	 e	

económicos;

•	 A	classificação	e	valorização	das	zonas	balneares;

•	 A	orientação	do	desenvolvimento	de	atividades	específicas	da	orla	costeira;

•	 A	promoção	da	qualidade	de	vida	da	população;

•	 A	melhoria	dos	sistemas	de	transporte	e	comunicações.

Plano de Ordenamento da 
Bacia Hidrográfica da Lagoa 
das Furnas – S. Miguel 
(POBHL Furnas) (Decreto 
regulamentar regional n.º 
2/2005/A, de 15 de fevereiro

Objetivo Global:

Compatibilizar os usos e as atividades humanas com a proteção e valorização 

ambiental da bacia hidrográfica e com a recuperação da qualidade da água. 

Linhas de Orientação:

Reduzir as cargas afluentes à lagoa;

Aumentar a biodiversidade;

Minimizar os riscos geotécnicos;

Salvaguardar a sustentabilidade dos rendimentos;
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Diversificar e consolidar a base económica local;

Promover os valores locais.

Plano de Ordenamento das 
Bacia Hidrográficas das 
Lagoas do Fogo, do Congro, 
de São Brás e da Serra 
Devassa - S. Miguel  (POBHL 
SM)

Tendo em consideração o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e 

republicado pelos Decretos-Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro, n.º 316/2007, de 

19 de setembro e n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, e adaptado à Região Autónoma 

dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/A, de 8 de outubro, o 

POBHL SM constitui um plano especial de ordenamento do território, que tem em 

vista a prossecução de objetivos de interesse nacional com repercussão espacial, 

estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, assegurando a 

permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território.

Plano de Ordenamento das 
Bacia Hidrográficas das 
Lagoas Branca, Negra, Funda, 
Comprida, rasa, Lomba 
e Patos - Flores (POBHL 
Flores)

Tendo em consideração o Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado e 

republicado pelos Decretos-Lei n.º 310/2003, de 10 de dezembro, n.º 316/2007, de 

19 de setembro e n.º 46/2009, de 20 de fevereiro, e adaptado à Região Autónoma 

dos Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 43/2008/A, de 8 de outubro, o 

POBHL Flores constitui um plano especial de ordenamento do território, que tem 

em vista a prossecução de objetivos de interesse nacional com repercussão espacial, 

estabelecendo regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais, assegurando a 

permanência dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território.

Parques Naturais de Ilha 
(PNI)

Os PNI´s criados por ilha na RAA constituem uma unidade de gestão das áreas 

protegidas e insere-se no âmbito da Rede Regional de Áreas Protegidas da região, 

criada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2007/A, de 25 de junho. 

Os PNI´s prosseguem os objetivos gerais e de gestão próprios da Rede Regional 

de Áreas Protegidas e os objetivos específicos inerentes às categorias de áreas 

protegidas nele existentes. 

Nos PNI´s incluem-se as seguintes áreas protegidas:

Reserva Natural;

Monumento Natural;

Áreas Protegidas para a Gestão de Habitas e Espécies;

Área de Paisagem Protegida;

Áreas Protegidas de Gestão de Recursos. 

Objetivos de gestão para as Reservas Naturais:

Preservação de habitats, ecossistemas e espécies num estado favorável;

Manutenção de processos ecológicos;

Proteção das características estruturais da paisagem, dos elementos geológicos e 

geomorfológicos ou dos afloramentos rochosos;

Preservação de exemplos do ambiente natural para estudos científicos, monitorização 

e educação ambiental;

Conservação das condições naturais de referência aos trabalhos científicos e projetos 

em curso;

Definição de limites e condicionamentos ao livre acesso público.

Objetivos de gestão para os Monumentos Naturais:

Proteger e preservar um elemento natural de grande valor pela sua significância, 

singularidade e qualidade representativas; 

Promover oportunidades de pesquisa, educação, interpretação e apreciação pública; 

Eliminar ou prevenir tipos de exploração ou ocupação que possam constituir ameaça 

para o monumento natural.

Objetivos de gestão para as Áreas Protegidas para a Gestão de Habitas e Espécies:

Assegurar as condições de referência dos habitats necessárias à proteção de espécies 

significantes, grupos de espécies, comunidades bióticas ou características físicas do 

ambiente, sempre que estas necessitem de intervenção humana para a otimização 

da gestão; 

Promover a investigação científica e a monitorização ambiental como atividades 

indispensáveis à gestão sustentável; 

Criar e delimitar áreas destinadas ao conhecimento e divulgação das características 

dos habitats a proteger;

Disciplinar os usos e atividades que possam constituir ameaça à sustentabilidade de 

habitats ou espécies;

Permitir que a população local usufrua de benefícios que resultem da prática de 

atividades no âmbito da área protegida, desde que aquelas sejam compatíveis com 

os objetivos de gestão da mesma.

Objetivos de gestão para as Áreas de Paisagem Protegida:

Preservar uma interação harmoniosa, natural e cultural, através da proteção da 

paisagem, usos tradicionais, práticas de edificação e manifestações sociais e culturais;

Apoiar o desenvolvimento de modos de vida e atividades económicas em harmonia 

com a natureza e com a preservação das tradições da comunidade local;

Manter e preservar a diversidade paisagística, bem como das espécies de flora, fauna, 

habitats e dos ecossistemas;

Regular usos e atividades, minimizando as ameaças à estabilidade da paisagem;

Incentivar as atividades turísticas e recreativas segundo tipologias e escalas 

apropriadas às características biofísicas da área;

Promover atividades científicas e educacionais que contribuam para o bem -estar da 

população e desenvolvam um suporte público de proteção ambiental;

Contribuir para o desenvolvimento da comunidade local através dos benefícios 

gerados pela prestação de serviços e venda de produtos naturais.

Objetivos de gestão para as Áreas Protegidas de Gestão de Recursos: 

Proteger a manutenção da biodiversidade e outros valores naturais a longo prazo;

Promover a gestão efetiva visando o uso sustentável dos recursos, nomeadamente a 

pesca, o pastoreio, a exploração florestal e outras atividades com baixa incidência de 

impactes ambientais;

Contribuir para o desenvolvimento sustentável regional.
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São estes os instrumentos que nos últimos anos e a curto e médio prazo estabelecem as principais 

diretrizes e estratégias de atuação na Região.

A par destes, constituindo-se também como instrumento e diretrizes macros para a sua 

implementação, atuam as ferramentas comunitárias, que, de certa forma, conjugam todas as 

orientações e objetivos estratégicos de âmbito comunitário, e com os quais os referenciais nacionais 

e regionais se devem alinhar, destacando-se neste âmbito o Programa Operacional da Região 

Autónoma dos Açores 2014-2020 (PO Açores 2014-2020). No âmbito deste Programa destaca-se o 

Eixo Programático Ambiente e Eficiência dos Recursos, cujos objetivos específicos são:

•	 Valorizar	os	resíduos,	reduzindo	a	produção	e	deposição	em	aterro,	aumentando	a	recolha	sele-

tiva e a reciclagem.

•	 Otimizar	e	gerir	de	modo	eficiente	os	recursos	hídricos	numa	ótica	de	utilização,	proteção	e	

valorização garantindo a melhoria da qualidade das massas de águas e otimização e gestão efi-

ciente dos recursos e infraestruturas existentes, garantindo a qualidade do serviço prestado as 

populações e a sustentabilidade dos sistemas, no âmbito do ciclo urbano da água.

•	 Promover	o	património	natural	e	cultural,	com	especial	interesse	na	consolidação	da	imagem	da	

Região nos principais mercados emissores de visitantes.

•	 Promover	o	conhecimento	e	a	valorização	da	biodiversidade	e	dos	ecossistemas.

•	 Melhorar	a	qualidade	do	ambiente	urbano	dos	Açores.

Importa referir igualmente, pelas variáveis e fatores ambientais abrangidos, que se sobrepõem e 

coincidem, o Eixo “Alterações Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos”, cujos objetivos específicos 

recaem sobre:

•	 Reforço	do	conhecimento	dos	riscos	e	consequente	capacidade	de	adaptação	às	alterações	cli-

máticas;

•	 Aumentar	a	capacidade	de	resiliência	a	situações	de	catástrofes.

A corroborar esta relação e transversalidade entre os recursos naturais, os diversos setores de 

atividades e a problemática das alterações climáticas é a própria existência da “Declaração de 

Guadalupe”, aprovada, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, a 11 de dezembro de 2014 (iniciativa da Conservação da Diversidade Biológica (CBD), 

da União Internacional da Conservação da Natureza (IUCCN), da União Europeia e do Governo 

Francês) que teve como principal objetivo elencar ações concretas para agir de forma a num espaço 

temporal de 50 anos evitar as consequências e impactes das alterações climáticas, de modo a que 

não se tornem numa realidade insustentável, nomeadamente para as Regiões Ultraperiféricas (RUP) 

e Países e Territórios Ultramarinos (PTU) da Europa. Nesse âmbito foram definidas cinco áreas 

temáticas estratégicas:

1. Criar resiliência – aumentar a implementação de energias renováveis nas ilhas para que haja uma 

diminuição das emissões de carbono; promover iniciativas para uma correta gestão dos ecos-

sistemas naturais de modo a criar melhores condições de acesso e qualidade da água potável; 

e promover a colaboração entre as RUP e PTU para partilhar soluções sustentáveis de uso dos 

serviços dos ecossistemas;  

2. Estancar a perda de biodiversidade – desenvolver indicadores de perca de biodiversidade co-

muns entre as RUP e PTU; obter os dados necessários para operacionalizar indicadores; identifi-

car boas práticas de pesca; estancar a entrada de espécies invasoras, promovendo iniciativas de 

aviso, controle e erradicação quando necessários; melhorar a gestão efetiva de áreas protegidas; 

entre outras. 

3. Desenvolver a economia verde e azul – financiar projetos que promovam a inovação e a diver-

sificação em processos sustentáveis nas áreas do turismo, agricultura, silvicultura, aquacultura, 

pescas, energias, entre outros;

4. Promover a investigação – tornar as RUP e os PTU regiões estratégicas para o investimento em 

investigação de forma a desenvolver conhecimento relevante e de nível internacional mas mo-

tivado por necessidade locais, reconhecendo que: a) as ilhas constituem laboratórios naturais 

para investigação em biodiversidade e alterações climáticas; b) existe já conhecimento local; c) 

valor adicional devido à ligação com a Europa;

5. Mobilizar e tornar mais fácil o acesso a financiamento – ajudar as RUP e PTU a aceder de forma 

mais eficiente aos fundos já existentes e ao mesmo tempo desenvolver mecanismos para que 

outros fundos possam ser dedicados às RUP e PTU.

Como conclusão desta declaração é referido que “numa altura em que o Governo Regional dos 

Açores aprovou a “Estratégia Regional para as Alterações Climáticas” (ERAC), a “Declaração de 

Guadalupe” vem confirmar a necessidade do aumento da cooperação transregional de forma a 

suportar políticas orientadoras dos governos das RUP e PTU para a preservação da biodiversidade, 

assim como de um apoio mais concreto da União Europeia à RUP e PTU para a mitigação dos 

impactos das alterações climáticas.”

De referir neste âmbito que encontra-se atualmente a iniciar o processo para a elaboração do Plano 

Regional para as Alterações Climáticas que consubstanciará esta visão e estratégia integradora e 

transversal em propostas de medidas e ações concretas.

Em suma, é fundamental gerir de forma integrada estes sistemas e dimensões diferentes e complexas, 

específicas em cada ilha, mantendo em simultâneo a visão integrada do contexto e realidade de 

Região.

SITUAçãO DE rEFErêNCIA rEgIONAL

Considerando, como referido, a multiplicidade e transversalidade de domínios que compõem 

a vertente Ambiente, optou-se por desenvolver esta síntese da situação de referência regional 

em conformidade com aqueles que são já os principais domínios de atuação e estratégia nos 

quais se desenrola a atuação a este nível na Região e os mais recentes dados sobre o seu estado, 

nomeadamente os apresentados no Relatório de Estado do Ambiente dos Açores (2011-2013): 

•	 Conservação	da	Natureza

•	 Resíduos

•	 Recursos	Hídricos

•	 Solo	e	Ordenamento	do	Território
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•	 Floresta

•	 Ar

CONSErVAçãO DA NATUrEZA

A importância da conservação e manutenção da diversidade biológica, dos ecossistemas e dos 

elementos e valores naturais e mesmo paisagísticos, de um modo geral, apresenta-se como 

fundamental no que se refere à prossecução dos objetivos estabelecidos no âmbito da gestão e uso 

de qualquer território. Os recursos hídricos, o solo e os recursos e sistemas naturais de um modo 

global assumem-se como componentes fundamentais e fortemente vocacionadas para assegurar 

a sustentabilidade do território uma vez que promove as bases mais adequadas para uma gestão, 

vivência e desenvolvimento integrado e equilibrado.

Neste âmbito, o arquipélago dos Açores, como resultado das suas especificidades territoriais, 

bio e geofísicas, localização geográfica, clima, etc., apresenta um conjunto e uma identidade 

muito própria, traduzida em paisagens únicas e inconfundíveis de elementos caracterizadores do 

património geológico de enorme diversidade biológica e geológica, e património natural com uma 

significativa diversidade biológica, com um elevado número de endemismos e espécies relíquia do 

ponto de vista biogeográfico e/ou genético.

Todos estes elementos são fundamentais e interdependentes, tornando cada ilha única na forma 

como estes se traduzem e interrelacionam, com uma expressão paisagística bastante vincada dessas 

diferentes formas de conjugação dos elementos biológicos e geofísicos.

É esta a diversidade que é fundamental assegurar, proteger, recuperar e valorizar / potenciar.

Atualmente são diversos os instrumentos legais e estratégicos de gestão e ação que atuam na Região 

neste sentido (sendo que a sua grande maioria encontram-se referenciados no capítulo 1, anterior). 

A diversidade de situações resultantes da implementação da Rede Natura 2000 e a necessidade 

de adotar um modelo que assente em critérios de gestão que uniformizem a diversidade de 

designações das áreas classificadas como protegidas na Região e concentrem competências numa 

unidade territorial de ilha enquanto unidade base de gestão, levou à reformulação da Rede Regional 

de Áreas Protegidas de acordo com os critérios da IUCN, criando 9 Parques Naturais de Ilha e 1 

Parque Marinho dos Açores. Os Parques Naturais de Ilha e o Parque Marinho dos Açores constituem 

a unidade de gestão de base da Rede de Áreas Protegidas da Região Autónoma dos Açores.

Como resultado da aplicação de Diretivas Comunitárias e Convenções internacionais, foram criadas 

15 Zonas de Proteção Especial e 26 Sítios de Importância Comunitária (tendo sido já 23 classificados 

como Zonas Especiais de Conservação), da Rede Natura 2000, e ainda 13 Sítios RAMSAR. Encontram-

se também classificadas pela UNESCO, ao abrigo do programa Man and Biosphere, as Reservas 

da Biosfera do Corvo, Flores e Graciosa, e a Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, como 

Património da Humanidade.

Dada a rica geodiversidade vulcânica do arquipélago dos Açores e o valor dos geossítios que o 

integra, o Governo dos Açores considerou a constituição do Geoparque dos Açores, que incorpora 

desde 7 de março de 2013 a Rede Europeia e Global de Geoparques.

Não obstante os diferentes instrumentos e planos de conservação e proteção, são ainda muitas as 

espécies de fauna (terrestre e marinha) e flora que se encontram ameaçadas, quer como resultado 

direto das atividades humanas, quer como resultado indireto, pela introdução de outras espécies 

invasoras e competidoras que têm a capacidade de ocupar e alterar os ecossistemas naturais das 

ilhas, sobrepondo-se progressivamente às espécies nativas e endémicas.

Neste sentido é fundamental, cada vez mais, uma ação e planeamentos integrados e articulados ao 

nível da unidade de ilha (como é já a própria essência da criação e existência dos Parques Naturais 

de Ilha), de forma a que todas as atividades, usos e ações façam parte de uma estratégia conjunta e 

caminhem a par, no mesmo sentido, consubstanciando aquela que deve ser igualmente a estratégia 

conjunta e integrada para toda a Região – a de um arquipélago cuja identidade assente nos seus 

valores naturais e, em simultâneo, de suporte à qualidade de vida das suas populações, numa 

coexistência e equilíbrio simbióticos.

É este, inclusivamente o princípio da abordagem dos serviços dos ecossistemas, em que se revela cada 

vez mais premente a internalização efetiva (nas soluções e modelos de gestão dos recursos naturais 

a implementar) do conceito de Serviços dos Ecossistemas. A sua pertinência traduz-se precisamente 

através da própria definição de “Serviços dos Ecossistemas”: pretendem expressar as condições e 

processos através dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que dele fazem parte sustentam e 

preenchem a vida humana, tais como a produção de água doce, de alimento e de produtos medicinais 

naturais, a regulação do clima e do ciclo da água. Existem ainda serviços que permitem que esses 

outros serviços funcionem, como a produtividade primária e a formação do solo.

Em síntese, os serviços dos ecossistemas traduzem-se nos benefícios que as pessoas obtêm dos 

ecossistemas, seja à escala local, regional e/ou global, podendo ainda incluir gerações futuras. 

Considera-se que esta abordagem e demonstração ao nível das soluções ambientais propostas 

pode promover um aumento da participação e envolvimento do público interessado relativamente 

às orientações normativas a definir e a adotar, uma vez que se imprime uma maior proximidade ao 

território e uma perceção mais direta e materializada dos seus efeitos.

rESÍDUOS

Um dos pilares fundamentais para a manutenção da sustentabilidade consiste na preservação e 

manutenção do estado dos recursos naturais e da paisagem, e, simultaneamente, gerar progresso 

e desenvolvimento na sociedade. É crucial, assim, estabelecer serviços ambientais de qualidade, 

no sentido de mitigar os riscos de ocorrência de eventos de poluição, degradação paisagística ou 

redução das condições de salubridade. Para isso é necessário desenvolver regras de gestão dos 

agentes poluidores e eco-eficiência no uso dos recursos naturais que promovam a redução dos 

efeitos ambientais associados à atividade humana. 

Assim, importa contextualizar, sumariamente, o percurso mais recente e instrumentos existentes na 

RAA em matéria de Resíduos.
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A Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, dá especial 

enfase à prevenção da produção de resíduos, em termos de quantidade e perigosidade, numa lógica 

de redução na fonte e de uso sustentável de recursos e de energia. 

Esta diretiva prevê que os Estados Membros elaborem, até 12 de dezembro de 2013, programas de 

prevenção de resíduos, os quais devem ser integrados nos planos de gestão de resíduos ou noutros 

programas de política ambiental ou funcionar como programas separados, devendo os programas 

em causa estabelecer objetivos de prevenção de resíduos. 

Neste seguimento, e após o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores (PEGRA), aprovado 

pelo Decreto Legislativo Regional n.º 10/2008/A, de 12 de maio, instrumento normativo regional 

que estabelece a política de planeamento e gestão de resíduos nos Açores, o Decreto Legislativo 

Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, estabeleceu o Regime geral de prevenção e gestão 

de resíduos que deve assegurar a defesa do interesse público em matéria de proteção ambiental, 

saúde pública e equidade social e possibilitar o estabelecimento de regras claras e funcionais para 

o envolvimento de todos os agentes interessados, tendo em vista a valorização económica dos 

resíduos e a proteção do ambiente.

Estipulou, igualmente, que o PEGRA devia ser revisto até 12 de dezembro de 2013, passando a 

constituir-se como Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores (PEPGRA), que 

deverá integrar o programa regional de prevenção de resíduos e identificar medidas de prevenção. 

Sendo que o PEPGRA encontra-se atualmente em fase final de aprovação.

Assim, e de acordo com o Relatório Ambiental do próprio PEPGRA, verifica-se que a realidade da RAA 

relativamente à produção de resíduos urbanos (RU) assume uma tendência crescente quer ao nível 

da produção absoluta de resíduos urbanos, como da produção relativa ou per capita, não obstante 

o decréscimo registado na produção nos últimos dois anos relativamente ao máximo absoluto de 

produção atingida em 2011 (146,5 mil toneladas). Em 2013, foram produzidas na Região cerca de 139 mil 

toneladas de resíduos urbanos, o que corresponde a uma produção per capita de 562 kg/hab.ano ou 

1,5 kg/hab.dia, superando a capitação nacional (1,26 kg/hab.dia) para o mesmo ano civil. As ilhas com 

maior capitação são Terceira, Faial, Flores (1,7 kg/hab.dia) e São Miguel e Corvo (1,5 kg/hab.dia).

Os resíduos produzidos e recolhidos por via indiferenciada pelas diversas entidades gestoras 

distribuídas pelas várias ilhas da RAA são caracterizados na sua composição por 36% de resíduos 

biodegradáveis, 14% papel/cartão, 12% plástico, 12% têxteis, 10% vidro e 3% metais. Isto indicia 

um potencial de valorização na ordem dos 87%, no caso de os tecnossistemas ou centros de 

processamento existentes estarem capacitados para realizar a devida triagem e encaminhamento 

para valorização, reciclagem ou reutilização destes tipos de materiais. 

Atualmente cerca de 77% dos resíduos urbanos são encaminhados para eliminação em aterro sanitário. 

O remanescente é valorizado (5%) ou reciclado (17%), observando-se ainda uma margem de progressão 

significativa para o cumprimento da meta aprovada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 

16 de novembro, e que obriga a um aumento mínimo global para 50% (p/p) relativamente à preparação 

para reutilização e a reciclagem de resíduos urbanos, incluído o papel, o cartão, o plástico, o vidro, o 

metal, a madeira e os resíduos urbanos biodegradáveis, até 31 de dezembro de 2020. 

Os processos de recolha seletiva de resíduos urbanos encontram-se em desenvolvimento na Região, 

existindo entidades gestoras que executam recolha seletiva exclusivamente através de instalação de 

ecopontos, como é o caso das ilhas de Santa Maria, São Jorge, Pico e Faial, ao passo que nas restantes 

ilhas este sistema de recolha seletiva é complementado com a existência de recolha porta-a-porta 

ou a instalação de centros de processamento que realizam a triagem dos materiais, proporcionando 

taxas de valorização superiores. 

A fração reciclada de RU correspondeu, em 2013, a cerca de 9090 toneladas de resíduos de embalagem 

ou 65,4 kg/hab.ano, observando-se uma tendência decrescente da quantidade de resíduos de 

embalagem recolhidos e encaminhados para reciclagem (-5% face a 2010), acompanhando a 

tendência de redução de resíduos urbanos produzidos. 

Na Região existem 18 ecocentros e 2771 ecopontos contabilizados, o que perfaz uma cobertura 

média para a Região de 79 habitantes por ecoponto e uma taxa de cobertura de 89% da população.

Em 2013 foram depositados em aterro cerca de 107,4 mil toneladas de RU, estimando-se que a fração 

biodegradável depositada seja na ordem das 36,2 mil toneladas, o que corresponde a um decréscimo 

da taxa de deposição de Resíduos Urbanos Banais (RUB) na ordem dos 22% face ao montante de RUB 

depositado em 1995 (46,3 mil toneladas). Esta redução na deposição da fração biodegradável é ainda 

insuficiente para atingir a meta preconizada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 

de novembro, e que define a necessidade de reduzir em 50% os RUB depositados até 2020 face ao 

montante de RUB depositado em 1995.

Por sua vez, os resíduos urbanos específicos ou de fileira são geridos pelos operadores licenciados 

existentes na Região. Segundo os mais recentes dados disponibilizados pelo Sistema Regional de 

Informação sobre Resíduos (SRIR), em 2013 foram recolhidos e encaminhados para valorização cerca de 

3256 toneladas de resíduos de fileira específica, designadamente, pneus usados (1188 t), óleos minerais 

usados (665 t), veículos em fim de vida (385 t), resíduos de equipamento elétrico ou eletrónico (502 t), 

pilhas e acumuladores (320 t), e óleos alimentares usados (196 t). Para eliminação foram encaminhadas 

11,9 toneladas de embalagens de medicamentos, 464 kg de embalagens de fitofarmacêuticos e 

50,7 toneladas de resíduos infestados por térmitas. Os resíduos agrícolas ou florestais recolhidos 

totalizam 700 toneladas, sendo que 96% foram depositados em aterro sanitário e 4% valorizados por 

compostagem ou armazenados para posterior valorização. Foram também recolhidos cerca de 65 

mil toneladas de resíduos de construção e demolição (RCD), dos quais 36% foram valorizados, 23% 

encontram-se armazenados para posterior valorização, e 41% foram eliminados em aterro. A presente 

taxa de valorização de RCD ainda se encontra abaixo da meta definida pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, que prevê um aumento mínimo global para 70% em peso 

relativamente à preparação para a reutilização, à reciclagem e outras formas de valorização material.

Relativamente aos resíduos industriais (RI), em 2013 foram emitidos 133 mapas que totalizaram cerca 

de 32,1 mil toneladas de RI, dos quais 8% são perigosos (RIP). Aproximadamente 51% dos RI são 

encaminhados para eliminação e 49% para valorização.

Relacionando a produção de resíduos não urbanos com a produtividade verificam-se os seguintes 

índices de produção específica de resíduos por parte das diversas atividades económicas:

•	 Resíduos	industriais:	 	 276	t/M€VAB	;

•	 Resíduos	de	fileira	 	 2,030	t/M€VAB	;

•	 Resíduos	agrícolas	e	florestais	 	 2,338	t/M€VAB	;

•	 Resíduos	de	construção	e	demolição	 409	t/M€VAB	.
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Foram ainda contabilizados cerca de 390 toneladas de resíduos hospitalares recolhidos (1,576 kg/

hab.ano), com 370 toneladas de grupo III e 20 toneladas de grupo IV, cujos destinos são a eliminação 

por incineração (grupo IV) e autoclavagem ou desinfeção química (grupo III).

No que respeita à atividade portuária, esta é responsável pela produção de aproximadamente 1266 

toneladas de resíduos, sendo geridos por vários operadores licenciados na Região.

As atividades de pecuária e de transformação de carnes na Região são responsáveis pela produção 

de quantidades significativas de carcaças e subprodutos de origem animal que ora entram na cadeia 

de transformação e comercialização como subproduto, ora entram no sistema de gestão de resíduos 

para eliminação. Face ao exposto no Regulamento CE n.º 1069/2009, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 21 de outubro de 2009, que define regras sanitárias relativas a subprodutos animais e 

produtos derivados não destinados ao consumo humano, essa porção de carcaças de animais que 

não entram na cadeia de transformação de carnes e de comercialização como subprodutos devem 

ser considerados como resíduo.

Relativamente aos operadores de gestão de resíduos, existem 73 licenciados para o efeito, 

abrangendo todas as ilhas da RAA.

Relativamente aos Centros de Processamento, nas sete ilhas de menor dimensão, e decorrente 

da operacionalização do PEGRA, o Governo Regional dos Açores promoveu a conceção e iniciou 

a construção dos Centros de Processamento de Resíduos; neste momento, os centros das ilhas 

Flores, Graciosa e Corvo encontram-se em funcionamento, os centros das ilhas Faial e Santa Maria 

encontram-se em construção e, por fim, os centros de processamento das ilhas Pico e São Jorge, a 

construção encontra-se concluída e aguardam o início da concessão.

Os Centros de Processamento de Resíduos são constituídos pelas seguintes estruturas: Ecocentro 

(onde são depositados seletivamente os resíduos recolhidos), Centro de Valorização Orgânica 

por Compostagem (para a transformação dos resíduos orgânicos e verdes produzidos localmente 

através de biodegradação aeróbia) e a Estação de Transferência (para o devido acondicionamento 

e compactação dos resíduos urbanos e resíduos industriais não perigosos recolhidos 

indiferenciadamente, para posterior encaminhamento para destino adequado).

Nas ilhas São Miguel e Terceira serão instaladas duas Unidades de Valorização Energética (UVE) para 

incineração de resíduos provenientes de todas as ilhas, projeto constituído por um Sistema Integrado 

de Gestão de Resíduos, com as seguintes componentes: central de valorização energética, estação 

de triagem, estação de valorização orgânica ou de compostagem, aterro, estação de tratamento de 

águas lixiviantes. Ambas já possuem Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida.

Relativamente à Central de Valorização Energética em São Miguel – para além da instalação do 

Ecoparque com a unidade de valorização energética, para onde serão enviados os resíduos em massa, 

juntamente com os resíduos de biomassa de origem florestal e da indústria da madeira (originando 

cinzas que serão depositadas em aterro, assim como resíduos não passiveis de inceneração), está 

previsto também que os materiais recolhidos seletivamente serão encaminhados para um Centro de 

Triagem e enviados posteriormente para valorização multimaterial. No que concerne aos resíduos 

verdes e de jardim serão encaminhados para um Centro de Compostagem e transformados num 

produto fertilizante de elevado valor agrícola. 

No que respeita à Central de Valorização Energética na Ilha Terceira, a solução desenvolvida 

compreende a construção das seguintes infraestruturas: nove parques para a receção de resíduos, 

tipo ecocentro localizados em diferentes pontos da ilha; uma central de valorização orgânica de 

verdes por compostagem simplificada; uma central de valorização energética, incluindo a triagem 

de alguns fluxos de resíduos; e a integração da área onde se localiza atualmente o aterro, assim como 

de todas as infraestruturas de apoio complementares necessárias ao seu bom funcionamento.

Não obstante todos os instrumentos e sistemas implementados, ainda continuam a ser problemáticas 

as situações de deposição ilegal e não controlada de resíduos, em particular nas zonas costeiras e 

baldios interiores em todas as ilhas.

rECUrSOS HÍDrICOS

Os recursos hídricos, por se constituírem fundamentais às diversas vertentes do desenvolvimento 

das sociedades, exigem uma gestão adequada, alicerçada em princípios de sustentabilidade 

ambiental e financeira, o que passa pela adoção de uma adequada política de planeamento, 

com base numa abordagem integrada territorialmente e uma estratégia de gestão sustentada 

baseada numa avaliação qualitativa e quantitativa das massas de água, tendo em consideração as 

disponibilidades, as reais necessidades humanas e a sustentabilidade dos recursos. Neste contexto, 

se o planeamento dos recursos hídricos é fundamental, por outro lado, considerando o contexto 

territorial potencialmente distinto, constitui um processo complexo, que coloca um desafio exigente 

a todas as partes interessadas (SRAM, 2013).

Caracterizadas por apresentarem uma grande heterogeneidade geológica, e uma extensão 

de fronteira com o mar desproporcionada face à pequena dimensão do território, as ilhas dos 

Açores apresentam processos hidrológicos com uma expressão temporal e espacial peculiares. A 

predominância do escoamento torrencial de superfície, a rápida e permanente descarga natural dos 

níveis freáticos, as descargas laterais dos aquíferos através das estruturas fissuradas subsuperficiais 

(típicas de ambientes vulcânicos), bem como as condições circundantes de apertada fronteira com 

a água salgada do mar, conduzem a que as reservas em água doce tenham um tempo de residência 

curto bem como um decaimento muito acelerado da sua qualidade. Estes aspetos revelam-se 

particularmente sensíveis nas ilhas mais pequenas ou em unidades geológicas mais recentes.

De facto, a otimização na utilização e gestão da água disponível e potencial face aos diferentes usos 

– conciliando os aspetos técnicos, económicos, sociais e ambientais - têm constituído, a par da 

proteção dos ecossistemas, o principal corolário da atuação para fazer face aos novos paradigmas 

legais da gestão sustentável das águas, a nível europeu, nacional e regional.

Uma política no domínio da água eficaz e coerente, tendo em conta a vulnerabilidade e 

especificidades dos ecossistemas regionais, é um dos maiores desafios na Região Autónoma dos 

Açores (DRA, GPSRAA, DRAM, 2014).

As águas subterrâneas constituem a principal origem de água na Região, e satisfazem 

aproximadamente 98% das diferentes utilizações.
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O facto de algumas ilhas estarem totalmente dependentes das origens de água subterrânea para 

o abastecimento público realça ainda mais a importância dos recursos hídricos subterrâneos nos 

Açores, configurando-os como um recurso natural de importância estratégica.

Em termos de disponibilidades, as reservas hídricas subterrâneas no arquipélago dos Açores 

encontram-se estimadas em cerca de 1.588 hm/ano, variando entre um mínimo de 8,3x10 m /ano, 

na Ilha do Corvo, e um máximo de 582x10 m/, observados na Ilha do Pico, com uma mediana igual a 

101,3x10 m /ano.

Estudos recentes apontam para uma fração não explorável igual a 40% do volume total que visa 

compensar os constrangimentos geológicos e hidrogeológicos e, paralelamente, ser suficiente 

para assegurar a parte do escoamento subterrâneo que alimenta os cursos de água, particularmente 

importante nos meses mais secos do ano hidrológico. Neste contexto, a fração dos recursos hídricos 

subterrâneos exploráveis é de 60% do volume total das disponibilidades hídricas subterrâneas. 

Ainda assim, as disponibilidades hídricas subterrâneas são superiores às disponibilidades hídricas 

superficiais.

Por sua vez, as necessidades absolutas de água nos Açores, estão relacionadas com o desenvolvimento 

social e económico de cada ilha. Assim a ilha de São Miguel, com maior número de habitantes e 

maior dimensão, é a que representa mais de metade das necessidades absolutas de água, seguindo-

se a ilha Terceira, responsável por 23% das necessidades absolutas de água da RAA. Uma análise 

desagregada dessas necessidades pelas diferentes atividades demonstra que os usos urbanos são os 

mais significativos, representando 63% das necessidades absolutas de água. Seguem- se a indústria 

e a pecuária (13%) cujos usos de água representam no seu conjunto a necessidade de 24.926 x 10 m/

ano. A energia, o turismo e os outros usos representam apenas 11% das necessidades absolutas de 

água nos Açores.

Deste modo, o balanço necessidades/disponibilidades apresenta-se de certo modo positivo, uma 

vez que os Açores apresentam necessidades hídricas totais na ordem dos 24.925 dam3 /ano e as 

disponibilidades hídricas totais mostram-se suficientes para comportar as necessidades hídricas 

estimadas (estimam-se disponibilidades hídricas subterrâneas exploráveis na ordem dos 953.000 

dam/ano e disponibilidades hídricas superficiais de aproximadamente 855.000 dam /ano).

Existem, contudo duas ilhas, Graciosa e Pico, que apresentam algumas pressões significativas, que 

podem resultar de sobre-exploração de aquíferos associadas a outras variáveis (como o facto de 

serem aquíferos basais, com ligação ao mar, ou então poderão no caso da ilha do Pico estarem 

associados a questões técnicas dos próprios furos de captação), que demonstram evidências, nos 

seus resultados de monitorização, de intrusão salina.

Relativamente à captação de água para consumo de água, considerando que esta é uma das principais 

pressões sobre os recursos hídricos regionais, preconiza-se, fundamentalmente, uma otimização 

deste recurso, pela utilização de fontes alternativas adequadas para o fim a que se destina, bem 

como o recurso, sempre que possível, a espécies biológicas pouco exigentes em consumo de água 

(no âmbito das atividades económicas, em particular na agricultura, pecuária e agropecuária).

De facto, desde 2004, verifica-se um ligeiro decréscimo no consumo de água, com uma diminuição do 

consumo mais acentuada no ano de 2012, sendo as ilhas de São Miguel e Terceira, as mais populosas, 

as que contribuem para a diminuição do consumo de água. Este facto poderá ser indicador de uma 

maior racionalização da utilização da água e consequência da conjuntura económica.

No que respeita ao abastecimento de água, na generalidade, nos Açores os sistemas de abastecimento 

de água são de pequena dimensão, sendo, por isso, de admitir que a eventual adoção de soluções 

integradas possam conduzir à significativa otimização de meios.

Quanto maior o número de zonas de abastecimento por concelho, maiores são as dificuldades 

de gestão e manutenção dos respetivos sistemas de abastecimento, bem como a garantia, em 

contínuo, de água em quantidade e qualidade adequadas.

Ao longo dos anos, tem-se verificado na Região um aumento e a reestruturação dos sistemas de 

abastecimento com o objetivo de atingir um nível ótimo de atendimento de abastecimento de água 

às populações, sendo de praticamente 100% no que respeita à existência de redes domiciliárias, 

considerando-se que a meta estabelecida no domínio do abastecimento público tenha sido ultrapassada.

Relativamente ao volume de água faturado por sector de atividade, verifica-se que entre 2011 e 2013 

predomina a faturação para o sector particular (entre os 71% e os 81%), seguindo-se os volumes 

faturados para o uso empresarial (entre 13% e 19%) e o uso público (entre 6% e 9%). Confirmando 

a tendência do consumo de água, em 2012 registou-se uma diminuição do volume faturado em 

relação ao ano de 2011, com ligeiro aumento em 2013.

As discrepâncias registadas entre o volume captado, tratado e faturado devem-se, essencialmente, 

a perdas ao longo do sistema de abastecimento de água (adução e distribuição) que se estimam, 

segundo o Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos Açores, em cerca de 35% (mas podem em 

alguns concelhos superar os 40%), bem como ao facto de existirem consumos de água que, por 

não serem cobrados, não são contabilizados. Assim, é possível concluir que em geral, os problemas 

de carência de água no abastecimento população e às atividades económicas se podem atribuir, 

principalmente, a limitações dos sistemas de abastecimento e não às disponibilidades de água.

Desde 2006 todas as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água da RAA encontram-

se em cumprimento no que respeita à implementação do Programa de Controlo da Qualidade da 

Água (PCQA), através da comunicação dos resultados da verificação da qualidade da água para 

consumo humano obtidos à autoridade competente. Nesse âmbito, verifica-se que a monitorização 

da qualidade de água para consumo humano nos últimos anos, em particular na última década, tem 

registado uma evolução muito positiva, revelando resultados de boa qualidade de água para consumo. 

A gradual melhoria observada a partir do ano de 2004 deve-se essencialmente ao investimento 

no setor do abastecimento público de água, com a dotação de infraestruturas adequadas e maior 

controlo da qualidade da água, bem como no conhecimento e proteção das origens de água. Não 

obstante, registam-se ainda diversos casos de incumprimentos de valores paramétricos em diversos 

concelhos dos Açores que se considera que devem-se, essencialmente, a problemas associados 

aos sistemas de tratamento de água, ao estado de conservação e higienização da rede pública de 

distribuição e à ausência de zonas de proteção das origens de água implementadas em alguns sítios.

Em relação à drenagem e tratamento de águas residuais, nos Açores estas infraestruturas são, de um 

modo geral, de pequena dimensão, apresentando uma implantação dispersa que procura satisfazer 

isoladamente as populações e as atividades económicas da Região. Deste modo, não se verifica, 

aparentemente, uma aposta efetiva no sentido da integração/otimização dos sistemas. 
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De acordo com o REA Açores 2011-2013, devido a constrangimentos no acesso a sistemas coletivos 

de drenagem e de tratamento de efluentes, e a elevados custos de investimento associados 

à construção de estações de tratamento de águas residuais convencionais, economicamente 

insustentáveis, a implantação de fossas sépticas é, ainda, uma opção bastante utilizada para o 

tratamento de águas residuais domésticas e industriais em aglomerados de pequena dimensão.

Apesar da evolução positiva na implementação, pela administração local, de infraestruturas de 

saneamento básico associadas às águas residuais na última década, em particular alavancada no âmbito 

do último quadro comunitário de apoio, ainda não foi possível atingir uma situação satisfatória e uniforme 

em todas as ilhas. Verifica-se, de facto, que a ligação domiciliária à rede de drenagem e tratamento de 

águas residuais está ainda aquém de atingir as metas propostas neste domínio, estimando-se que cerca 

de 31% da população seja servida por sistemas públicos de tratamento de águas residuais.

Os concelhos de Vila do Corvo, Praia da Vitória, Ribeira Grande e Angra do Heroísmo são os 

concelhos que apresentam, maioritariamente, um sistema de tratamento secundário de efluentes. 

Parte dos efluentes de águas residuais dos concelhos de Vila do Porto e Ponta Delgada apresentam 

também um sistema de tratamento terciário. Nos restantes concelhos o atendimento deste sistema 

assenta totalmente em fossas sépticas individuais ou coletivas.

No que respeita às águas residuais provenientes de atividade industrial, nos casos em que estas 

não possam ser equiparadas (pelas suas características, e no âmbito da legislação em vigor) a 

águas residuais domésticas, e drenadas e descarregadas como tal, são implementados sistemas de 

tratamento de efluentes específicos e ajustados a essas atividades.

Neste âmbito estão incluídas essencialmente explorações intensivas de gado suíno, sendo que as 

explorações de gado bovino, que representam a maioria das explorações de gado da região, são 

desenvolvidas essencialmente em regime extensivo, e os seus efluentes são considerados como 

provenientes de fontes difusas.

Por último, e no que respeita ao Estado das massas de água da RAA (que se constitui como a Região 

Hidrográfica 9, no contexto nacional) importa referir que, no âmbito da Diretiva Quadro da Água 

(DQA), e da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), foram identificadas e definidas para 

a RAA quais as massas de água (distribuídas pelas diferentes categorias e tipologias: lagoas, ribeiras, 

águas de transição, águas costeiras e águas subterrâneas) que devem cumprir com objetivos 

ambientais estabelecidos nessa legislação. Esses objetivos correspondem a que todas as massas de 

água possuam o Bom Estado em 2015. Necessariamente que a conjuntura económica atual limitou 

a ambição do conjunto de medidas consideradas necessárias para atingir o Bom Estado das águas 

na RH9 em 2015, prorrogando o cumprimento dos objetivos para 2021 ou 2027, com um programa 

de medidas adequado e pormenorizado, constante no Plano de Gestão da Região Hidrográfica dos 

Açores (PGRH-Açores) (encontrando-se, atualmente, em desenvolvimento o seu segundo ciclo 

(revisão), através da elaboração do PGRH-Açores 2016-2021). 

A RH9 integra as seguintes massas de água por categoria: 13 rios (ribeiras), 23 lagos (lagoas), 3 de 

transição, 27 costeiras e 54 massas de água subterrâneas.

No que respeita ao seu Estado, e ainda de acordo com o PGRH-Açores e o REA Açores 2011-2013, 

destaca-se que:

•	 Os	resultados	da	monitorização	dos	últimos	anos	registam	uma	tendência	para	a	melhoria	na	

qualidade das águas das lagoas Azul das Sete Cidades, Canário, Empadadas Norte, Rasa das Sete 

Cidades da ilha de São Miguel, Caiado da ilha do Pico, Lomba da ilha das Flores e Caldeirão do 

Corvo. Apesar dos esforços desenvolvidos, ainda 43% das lagoas da RH9 classificam-se como 

eutróficas.

•	 Relativamente	às	lagoas,	em	2012	cerca	de	65%	das	massas	de	água	(15	lagoas)	não	cumprem	os	

objetivos de qualidade previstos pela DQA /Lei da Água - Bom Estado. Destas massas de água, 

sete apresentam uma qualidade medíocre e uma de má qualidade, resultante, fundamentalmen-

te, da eutrofização das massas de água lacustres.

•	 No	que	se	refere	às	ribeiras,	cerca	de	35%	encontram-se	em	bom	estado,	e	as	restantes	em	esta-

do razoável. Apenas quatro das 13 massas de água classificadas nesta categoria apresentam um 

bom estado.

•	 Em	2012,	36,4%	das	massas	de	água	superficiais	 interiores	da	RH9	não	cumprem	o	bom	estado,	

decorrente da sua exposição às pressões antropogénicas mais significativas na Região, nomeada-

mente nível de atendimento dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais que ainda 

não permite atingir o cumprimento das metas estabelecidas e a intensificação da agropecuária.

•	 As	águas	costeiras	correspondem	a	76,6%	da	área	da	RH9	e	em	2010,	as	27	massas	de	água	cos-

teiras apresentaram bom estado de qualidade. Com base em resultados de monitorização de 

2011 e 2012, ao redor das ilhas da Graciosa, Faial, Pico, São Jorge, Flores e Corvo, verificou-se 

uma melhoria na qualidade de 8 massas de água costeiras que passaram de um estado Bom para 

Excelente.

•	 As	águas	de	transição	da	RH9	são	as	três	lagoas	das	fajãs	da	ilha	de	São	Jorge:	a	lagoa	da	fajã	do	

Santo Cristo e as lagoas este e oeste da fajã dos Cubres e, de acordo com os resultados da mo-

nitorização de 2011, todas revelaram uma melhoria em relação a 2009 e 2010, passando de Bom 

para Excelente, no caso da fajã do Santo Cristo, e de Razoável para Excelente, nas duas lagoas dos 

Cubres. Estas lagoas apresentam grande importância para vários usos e têm um elevado valor 

ecológico por serem ecossistemas com especificidades bastante particulares.

SOLO E OrDENAMENTO DO TErrITórIO

Conforme descrito no REA Açores 2011-2013, As políticas de ordenamento do território e de urbanismo 

têm-se regido nos Açores pela aplicação de diversos diplomas nacionais, com adaptações quase 

exclusivamente orgânicas, que a experiência revelou não serem adequadas ao contexto insular, dada 

a excessiva sobreposição de planos que dificultou a operacionalização dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT). Nesta sequência, a Região aprovou, em 2012, o Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT) dos Açores, através do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2012/A, de 16 de 

agosto, o qual procede ao desenvolvimento das bases da política de ordenamento do território e de 

urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos do sistema de gestão territorial (regional 

e municipal), o regime geral do uso do solo, bem como o regime de elaboração, acompanhamento, 

aprovação, execução e avaliação dos IGT, adequando o sistema de planeamento territorial às 

especificidades físicas, socioeconómicas e institucionais da Região.

O sistema de gestão territorial dos Açores organiza-se em dois âmbitos: regional, concretizado 

através do Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores (PROTA), dos planos sectoriais e 

dos planos especiais de ordenamento do território, na forma de planos de ordenamento do território 
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de ilha; e municipal, concretizado através dos planos intermunicipais de ordenamento do território e 

dos planos municipais de ordenamento do território. Apesar das alterações introduzidas pelo RJIGT 

dos Açores, salienta-se que os IGT atualmente existentes continuam em vigor até à adequação ao 

sistema de gestão territorial estabelecido no referido regime. Todos estes instrumentos e respetivos 

objetivos estão descritos no capítulo 1, uma vez que são eles que determinam as orientações e 

estratégias a prosseguir no âmbito de diversas temáticas e sectores na região, nomeadamente o 

ambiental.

De um modo geral, importa referir que todos os concelhos da Região têm planos municipais de 

ordenamento do território aprovados (diversos dos quais já revistos), e todas as ilhas têm PEOT, 

quer sejam planos de ordenamento de orla costeira, quer sejam planos de ordenamento de bacias 

hidrográficas nas ilhas em que estes se aplicam, sendo que em 2013, todas as ilhas dos Açores 

encontravam-se abrangidas por POOC. Para além disso, encontravam-se em vigor naquela data 5 

POBHL e 1 POAP.

À semelhança do descrito no âmbito do capítulo associado à Conservação da Natureza, é cada vez 

mais fundamental que estes instrumentos sejam trabalhados e implementados de forma articulada 

entre si, umas vez que vários se sobrepõem a parcelas coincidentes de um mesmo território e, como 

tal, devem seguir os princípios de gestão nesse capítulo elencados.

FLOrESTA

Nos Açores a floresta assume um carater multifuncional, desempenhando um importante papel na 

conservação e diversidade biológica, no ciclo global de carbono, no equilíbrio dos recursos hídricos, 

no controle da erosão e na prevenção dos riscos naturais e no fornecimento de matéria-prima 

para produtos renováveis e ecológicos, proporcionando, além disso, serviços sociais e recreativos. 

Importa também referir que é difícil definir uma fronteira nítida entre o que se pode considerar como 

floresta de produção e floresta de proteção, já que, pela natureza local dos solos, clima e relevo, a 

floresta plantada desempenha também um papel de proteção. Contudo, estima-se que a proporção 

relativa que cada um destes tipos de floresta ocupa situa-se entre 30-35% e 65-70%, respetivamente 

para a floresta de produção e para a floresta de proteção (DRA, GPSRAA, DRAM, 2014).

Ao nível da floresta de proteção, assume especial importância a área dominada pela floresta 

natural dos Açores, que, encontrando-se em diferentes estados de conservação, situa-se quase 

exclusivamente em terrenos baldios sob a administração dos serviços florestais regionais (Direção 

Regional dos Recursos Florestais), os quais apresentam um significativo peso tanto a nível social 

como económico na Região. Os serviços florestais regionais administram ainda reservas florestais 

de recreio e matas públicas e dispõem de viveiros florestais distribuídos pelas várias ilhas. Na floresta 

de produção, maioritariamente privada, assume o papel preponderante a criptoméria (Cryptomeria 

japonica) que ocupa mais de 17% da superfície florestal total da Região (DRA, GPSRAA, DRAM, 2014). 

Esta última tipologia de floresta é tratada em particular no âmbito da componente “Agricultura”.

De acordo com o mais recente Inventário Florestal da Região Autónoma dos Açores,ao nível da floresta 

de proteção, assumem especial importância as áreas dominadas pelo incenso (Pittosporum undulatum) 

(uma espécie invasora) e pela floresta natural dos Açores, em diferentes estados de conservação.

As florestas naturais dos Açores apresentam um elevado valor de conservação face ao carácter 

singular e composição, que integra vários endemismos, sendo por isso a sua abordagem no presente 

item complementada com o setor dos ecossistemas e recursos naturais. A floresta natural mais 

expressiva, a Laurissilva, integra espécies como o loureiro (Laurus azorica), a faia-da-terra (Myrica 

faia), o azevinho (Ilex perado), o cedro-do-mato (Juniperus brevifolia) e a urze (Erica azorica), 

encontrando-se quase exclusivamente em terrenos baldios sob a administração do Governo 

Regional. Nas zonas montanhosas, a maior altitude, aparecem também bosques de cedro-do-mato. 

O Plano Sectorial para a Rede Natura 2000 da Região Autónoma dos Açores, o primeiro instrumento 

desta natureza a ser concluído na região biogeográfica da Macaronésia, constitui um excelente 

instrumento de planeamento e gestão para os habitats e espécies protegidas e define 23 Sítios de 

Interesse Comunitário (SIC) e 15 Zonas de Proteção Especial (ZPE).

Ainda de acordo com o Inventário Florestal da Região Autónoma dos Açores, quanto às existências 

em material lenhoso, estão inventariadas cerca de 6.473.250 m3 de madeira de criptoméria e 897.693 

m3 de madeira de eucalipto.

Ao nível do fomento florestal, a Direção Regional dos Recursos Florestais assegura a produção de 

espécies endémicas em viveiro, que tem, nos últimos anos, rondado valores na ordem das 60.000-

70.000 plantas/ano. Importa referir que também no âmbito de alguns projetos específicos de 

investigação e de conservação de âmbito europeu têm sido produzidas espécies endémicas em 

viveiros e replantadas para a recuperação de habitats.

A “Estratégia Florestal Regional” promove a multifuncionalidade dos recursos florestais através de 

políticas adequadas ao nível das suas valências ambientais, sociais e económicas. A proteção, gestão 

e ordenamento do património florestal regional são enquadrados pelo Decreto Legislativo Regional 

Nº 6/98/A, de 13 de Abril de 1998, regulamentado pelo Decreto Regulamentar Regional 13/99/A, de 

3 de Setembro.

Ar

A qualidade do ar é uma componente relevante do ambiente, determinante para a saúde pública e 

para o equilíbrio dos ecossistemas. Os efeitos negativos resultantes da deterioração da qualidade do 

ar constituem já uma preocupação para muitos peritos da área da saúde e do ambiente, responsáveis 

políticos e cidadãos em geral. As concentrações dos diversos poluentes atmosféricos no ar ambiente, 

num determinado local, resultam das emissões que têm lugar na sua proximidade e do transporte 

e dispersão dos poluentes a partir de locais mais afastados, sendo também significativamente 

dependentes das condições meteorológicas.

Com a finalidade de monitorizar a qualidade do ar têm sido instaladas em vários locais do País 

estações de monitorização equipadas com analisadores automáticos que permitem o registo 

contínuo da concentração de vários poluentes. No caso dos Açores, a estação localiza-se na ilha 

do Faial, na freguesia da Ribeirinha, e a monitorização centra-se nos poluentes que, neste âmbito, 

apresentam atualmente maior preocupação face ao cumprimento da legislação, nomeadamente: 

dióxido de azoto (NO
2
), dióxido de enxofre (SO

2
), partículas finas em suspensão com diâmetro 

inferior a 10 μm (PM
10

) e diâmetro inferior a 2,5 μm (PM
2,5

) e ozono troposférico (O
3
). De modo a 
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melhor traduzir a qualidade e a integrar estes resultados, é apurado o índice de qualidade do ar 

(IQAr) traduz a qualidade do ar de uma determinada aglomeração, área industrial ou cidade. 

Assim, verifica-se que em 2011, 2012 e 2013, o índice de qualidade do ar da Região teve a classificação 

de “Bom”, sendo o Ozono o poluente determinante.

Por sua vez, e no que respeita às fontes fixas de potenciais emissões, que abrange essencialmente 

as indústrias da região, tem-se verificado uma melhoria considerável até 2013 no cumprimento dos 

VLE (Valores Limite de Emissão).

Em síntese, e de um modo geral para toda a RAA, a qualidade do Ar não é uma questão preocupante 

em termos ambientais e de qualidade de vida das populações.

DIAgNóSTICO - ANáLISE SWOT

O	 diagnóstico,	 sistematizado	 numa	 análise	 SWOT	 simplificada,	 pretende	 contribuir	 para	 a	

identificação mais objetiva de propostas para ações e valores. Não obstante, importa referir que de 

facto o sector “Ambiente” responde a uma conjugação transversal de características e singularidades 

que cada um dos seus domínios, cujas fronteiras são por vezes difíceis de delimitar. 

É indissociável o bom estado dos recursos hídricos sem, por exemplo, o bom estado também dos 

diferentes ecossistemas terrestres direta ou indiretamente associados, e a aposta e identificação 

de oportunidades e propostas de ação deve centrar-se sempre na maximização de sinergias que 

se podem obter da valorização dos pontos fortes dos diferentes domínios e fatores ambientais em 

análise.

Os Açores apresentam uma série de especificidades e características ambientais únicas que devem 

ser recuperadas, salvaguardadas e potenciadas, não só pelas razões óbvias associadas à perspetiva 

básica da conservação da natureza e recursos naturais, mas também pela inquestionável qualidade 

de vida que a população destas ilhas daí obtém, bem como pela marca exclusiva que esses valores 

naturais constituem como destino turístico de excelência e natureza, imagem essa que tem sido a 

aposta da Região nos últimos anos e que, de facto, se deve manter e potenciar.

Importa referir que existem diversas oportunidades e ameaças, e mesmo pontos fortes e fracos que, 

inevitavelmente, estão associados e referidos já em outros domínios analisados, como a Agricultura, 

a Energia, os Transportes, o Mar, entre outros, pelo que não se repetem nesta análise.

Neste	 sentido,	 apresenta-se	 uma	 análise	 SWOT	 que	 integra	 os	 diversos	 domínios	 anteriormente	

referidos de forma integrada e refere apenas os principais itens identificados.

  PONTOS FOrTES

•	 Recursos	endógenos	diversificados;	

•	 A	RAA	apresenta	características	biofísicas	singulares	e	espaços	naturais	com	um	estado	de	con-

servação muito bom;

•	 A	gestão	ambiental	efetuada	no	arquipélago	nos	últimos	anos	reflete	um	incremento	das	preo-

cupações de salvaguarda do património geológico da Região. A criação do Geoparque Açores 

que integra um número significativo de sítios de interesse geológico alicerça a exploração e de-

senvolve métodos de geoconservação, com o intuito de proteger o património geológico para 

as gerações futuras;

•	 Um	número	considerável	de	áreas	tem	vindo	a	ser	classificadas,	contando	os	Açores	com	cerca	

de 24% do seu território legalmente protegido;

•	 O	estabelecimento	do	regime	jurídico	da	conservação	da	natureza	e	da	biodiversidade	constitui	

uma ferramenta relevante para assegurar a conservação ou o restabelecimento dos habitats na-

turais e da fauna e da flora selvagem;

•	 A	continuação	da	implementação	de	projetos	de	conservação	e	recuperação	de	habitats	e	espé-

cies terrestres na Região, destacando-se os da proteção ativa da população de priolo e recupe-

ração do seu habitat Laurissilva dos Açores, desenvolvido no âmbito do Programa LIFE, evidencia 

o esforço nesta área (projetos estes reconhecidos, a nível nacional e internacional, como exem-

plos de boas práticas a nível da conservação e desenvolvimento local);

•	 Ainda	a	nível	regional	destacam-se	as	ações	de	proteção	do	cagarro	(através	da	Campanha	SOS	

Cagarro) e de conservação das colónias de aves marinhas na ilha do Corvo e no Ilhéu de Vila 

Franca do Campo, através de projeto integrado no Programa LIFE;

•	 A	área	ocupada	por	Áreas	Marinhas	Protegidas	na	Região	tem	vindo	a	aumentar;

•	 Boa	capacidade	técnica	e	científica	existente	na	Região,	para	auxiliar	na	fundamentação	e	apoiar	

a decisão em termos de gestão integrada dos recursos naturais e atividades socioeconómicas;

•	 Existência	de	políticas	públicas	e	instrumentos	legais	para	a	conservação	da	natureza;

•	 Ações	e	iniciativas	de	sensibilização,	formação	e	divulgação	na	área	do	“Ambiente”	mais	frequen-

tes e com maior divulgação, com origem quer em entidades da administração regional, local e 

outras associações ou ONGAs;

•	 Existência	da	Carta	Europeia	do	Turismo	Sustentável	para	as	Terras	do	Priolo,	um	exemplo	na	in-

tegração de entidades públicas e privadas na definição e implementação de uma estratégia par-

ticipada para o desenvolvimento de um turismo sustentável, com promoção dos valores naturais 

e produtos endógenos e do desenvolvimento local e, assim, compatibilizando a conservação da 

natureza com o desenvolvimento económico e local;

•	 Na	operacionalização	do	PEGRA	foi	promovida	a	conceção	dos	projetos	e	a	construção	dos	CPR	

nas sete ilhas com menor n.º de habitantes; 

•	 Na	operacionalização	do	PEGRA	foi	concebido	e	implementado	um	sistema	de	registo	eletróni-

co reporte, registo e tratamento de informação relativa à produção e gestão de resíduos na RAA 

(SRIR);

•	 Publicação,	em	2012,	de	normas	técnicas	regionais	relativas	à	caraterização	de	resíduos	urbanos,	

que incentivaram a realização da amostragem e a sua análise, com vista a proporcionar um me-

lhor conhecimento dos resíduos produzidos e a melhorar a sua gestão;

•	 Aumento	do	número	de	infraestruturas	licenciadas	para	tratamento	de	resíduos	em	todas	as	ilhas;

•	 Os	CPR	foram	concebidos	para	potenciar	a	valorização	dos	resíduos	por	fluxo	e	para	transferir	o	

refugo para destino final adequado nas ilhas de São Miguel e Terceira;
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•	 Bons	resultados	de	valorização	apresentados	pelos	CPR	das	Flores	e	Graciosa	no	início	de	operação;

•	 O	índice	de	abastecimento	de	água	às	populações	da	RAA	mantém	os	100%;

•	 Adoção	de	soluções	integradas	para	o	abastecimento	de	água	que	possam	conduzir	à	significa-

tiva otimização de meios;

•	 Balanço	hídrico	positivo,	em	que	as	necessidades	de	água	são	reduzidas	face	às	disponibilidades	

hídricas. A relação entre a necessidade de água e a disponibilidade deste recurso revela não exis-

tir uma pressão acentuada sobre os recursos hídricos;

•	 Boa	qualidade	da	água	para	consumo	humano;

•	 Mais	de	99%	dos	alojamentos	familiares	de	residência	habitual	possui	sistema	de	drenagem	de	

águas residuais em condições ambientais adequadas;

•	 Bom	Estado	(de	acordo	com	a	Lei	da	Água)	das	massas	de	água	costeiras,	de	transição	e	96%	das	

massas de água subterrâneas;

•	 Em	2013,	 todas	as	 lagoas	classificadas	como	massas	de	água	ao	abrigo	da	Diretiva	Quadro	da	

Água, à exceção da lagoa do Caldeirão da ilha do Corvo, encontram-se abrangidas por plano es-

pecial de ordenamento do território. Torna-se, assim, expetável que a médio-longo prazo estas 

massas de água venham a registar a manutenção ou até melhorias na qualidade da água;

•	 Em	2013,	todas	as	ilhas	dos	Açores	encontravam-se	abrangidas	por	POOC.	Para	além	disso,	en-

contravam-se em vigor naquela data 5 POBHL e 1 POAP;

•	 Estão	em	vigor	e/ou	em	elaboração	planos	sectoriais	na	área	dos	recursos	hídricos,	turismo,	ati-

vidades extrativas, gestão de resíduos; conservação da natureza / áreas protegidas, e planos de 

ordenamento de paisagem e áreas de interesse, como o Plano de Ordenamento da Paisagem 

Protegida de Interesse Regional da Cultura da Vinha da Ilha do Pico;

•	 Boa	qualidade	do	ar	geral	da	RAA;

•	 Reconhecimento	dos	Açores,	a	nível	nacional	e	internacional,	como	destino	de	natureza.

  PONTOS FrACOS

•	 Nos	últimos	anos	a	dispersão	de	espécies	exóticas	tem	aumentado	significativamente.	Embora	

se tenha continuado a realizar ações de erradicação e de controlo de algumas espécies exóticas 

invasoras, não se conseguiu inverter a expansão das áreas ocupadas por essas espécies;

•	 Elevado	número	de	espécies	exóticas	invasoras	com	descaracterização	e	alteração	de	ecossis-

temas e habitats naturais e nativos, e redução significativa de áreas de habitats naturais e de 

espécies e exemplares endémicos e/ou nativos;

•	 Existem	diversas	espécies	marinhas	na	Região	com	estados	de	conservação	que	exigem	medidas	

de proteção;

•	 Necessidade	de	uma	maior	eficácia	e	de	planos	concretos	de	ação	e	gestão	integrados	e	integra-

dores para a implementação das políticas e instrumentos de planeamento ao nível da conservação 

da natureza;

•	 Existência	de	locais	de	deposição	ilegal	de	resíduos,	práticas	de	abandono	e	queima	ilegal	de	resíduos;

•	 A	eliminação	por	deposição	em	aterro	continua	a	ser	o	destino	mais	utilizado	pelas	entidades	

gestoras de resíduos urbanos;

•	 Território	insular	isolado	e	fragmentado;

•	 A		maior		parte		das			infraestruturas	licenciadas	para	tratamento	de	resíduos	em	todas	as	ilhas,	

apenas assegura a armazenagem com vista ao encaminhamento para destino final adequado 

fora da RAA, e apenas uma pequena parte garante a valorização na RAA;

•	 O	grau	de	conhecimento	relativamente	à	produção	de	resíduos	agrícolas	na	RAA	é,	reconheci-

damente escasso;

•	 Não	existe	nenhum	registo	da	reutilização	pelo	que	é	difícil	valer	esta	opção	da	hierarquia,	ao	

contrário do que acontece com a reciclagem, valorização energética e eliminação;

•	 A	ausência	de	um	sistema	tarifário	harmonizado,	consentâneo	com	as	diretrizes	vinculativas	nacionais;

•	 Ausência	de	transposição	para	o	quadro	da	RAA	do	regime	económico-financeiro	dos	recursos	hídricos;

•	 Estrutura	tarifária	do	serviço	de	abastecimento	com	necessidades	de	ajustamento	e	ausência	de	

tarifário aplicável ao serviço de saneamento (aplicável a algumas ilhas);

•	 Grau	de	recuperação	dos	custos	dos	serviços	públicos	de	águas	pela	via	tarifária	muito	incipiente;

•	 Necessidade	de	salvaguardar	custos	ambientais	e	de	escassez;

•	 Necessidade	de	maior	articulação	e	interação	entre	as	entidades	com	competências	nos	dife-

rentes domínios ambientais;

•	 Intrusão	salina	em	aquíferos	nas	ilhas	Graciosa	e	Pico,	como	resultado	da	exploração	desadequa-

da de aquíferos causando desequilíbrio entre a recarga e a extração, associada frequentemente 

à emergência de processos de salinização da água subterrânea;

•	 Excessivo	uso	de	fertilizantes/fitofarmacêuticos;

•	 Existência	de	várias	situações	localizadas	de	poluição	com	nitratos	de	origem	agrícola;

•	 Casos	ainda	abundantes	de	deficiente	tratamento	e	valorização	de	efluentes	da	pecuária;

•	 Fontes	de	poluição	tópica	e	difusa	associadas	à	inexistência	de	sistemas	de	tratamento	de	águas	

residuais urbanas; 

•	 Nível	elevado	de	perdas	na	rede	de	adução	e	distribuição	de	água;

•	 Estado	desadequado	de	conservação	e	higienização	da	rede	pública	de	distribuição	de	água	em	

alguns concelhos;

•	 Necessidade	de	integração/otimização	dos	sistemas	de	drenagem	e	tratamento	de	águas	residuais;

•	 Necessidade	de	planeamento	territorial	e	de	recursos	hídricos	associada	à	gestão	de	fenómenos	

de cheia natural e processos associados, e aos riscos de seca;

•	 Desarticulação	de	políticas	e	estratégias	associadas	à	conservação	da	natureza	e	de	gestão	de	

recursos hídricos.

  OPOrTUNIDADES

•	 A	contextualização	biogeográfica	do	arquipélago	na	Macaronésia	e	as	sinergias	possíveis	com	os	

outros arquipélagos no âmbito dos projetos de conservação da natureza e investigação;

•	 A	regulamentação	da	importação,	detenção	e	introdução	de	espécies	exóticas	na	Região,	pre-

conizada no diploma que estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e da biodi-

versidade, constitui uma ferramenta importante nesta área;

•	 O	potencial	do	estado	e	características	naturais	do	arquipélago	como	 imagem	de	marca	dos	

Açores, com significativas mais valias para outras atividades sociais e económicas, como o tu-

rismo, e a prossecução de uma estratégia turística assente nesses valores e na sua conservação, 

recuperação e valorização;

•	 O	aproveitamento	dos	fundos	comunitários	poderá	ser	planeado	de	forma	mais	 integrada	e	si-

nergética entre as diversas entidades com competências nos diversos domínios ambientais e em 

diferentes escalas;
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•	 Aumento	da	procura	turística	e	de	lazer	nos	espaços	naturais	e	associada	à	qualidade	ambiental	

da RAA;

•	 Aumento	da	procura	para	residência	permanente,	com	origem	no	território	continental	e	outros	

países, associada à qualidade ambiental da RAA, que se traduz também na qualidade de vida das 

populações;

•	 Aumento	das	empresas	associadas	ao	turismo	de	natureza;

•	 Potencial	da	marca	Açores;

•	 Diversificação	 da	 floresta	 Açoriana,	 com	 destaque	 para	 as	 espécies	 autóctones	 e	 endémicas,	

com destaque para o incremento na sua qualidade, valor de mercado, capacidade de fomento 

da biodiversidade, melhoramento da paisagem, e possibilidade de exploração com menores im-

pactos negativos;

•	 Valorização	de	redes	de	conhecimento	e	economias	de	aglomeração	na	definição	de	estratégias	

nacionais, europeias e internacionais;

•	 Importância	crescente	da	floresta	no	contexto	das	políticas	relacionadas	com	a	diversificação	

das fontes de energia (aumento da penetração de energias renováveis), com o combate às alte-

rações climáticas e à desertificação e com formas de gestão sustentável da floresta;

•	 Comunhão	entre	os	sectores	da	investigação,	empresas	e	ONGA,	para	aumentar	o	conhecimen-

to e valorizar o potencial dos recursos endógenos e naturais da Região;

•	 Existência	dos	Parques	Naturais	de	Ilha,	como	instrumentos	legais	e	para	a	gestão	integrada	das	

áreas naturais e classificadas à escala de ilha;

•	 Potencial	de	valorização	dos	resíduos	urbanos	na	ordem	dos	87%;

•	 Os	CPR	recebem	todas	as	tipologias	de	resíduos	criando	uma	solução	adequada	e	licenciada	e	

facilitando a entrega num único local;

•	 As	ilhas	com	sistema	de	recolha	porta-a-porta	de	resíduos	de	embalagens	obtêm	maiores	taxas	

de retoma do que as ilhas que apenas têm sistema por ecoponto;

•	 Aumentar	a	valorização	de	resíduos	na	RAA,	garantindo	a	utilização	dos	novos	produtos;

•	 Melhorar	e	aumentar	os	sistemas	de	recolha	seletiva,	em	articulação	com	as	infraestruturas	de	

tratamento;

•	 Criação	de	sinergias	entre	as	ilhas	e/ou	municípios/concelhos	para	otimização	dos	sistemas	de	

gestão de resíduos;

•	 O	CCP	obriga	a	 inclusão	de	5%	de	materiais	reciclados	nas	obras,	o	que	pode	contribuir	para	

aumentar a taxa de valorização de RCD;

•	 A	eliminação,	principalmente	a	deposição	em	aterro,	continua	a	ser	o	destino	mais	utilizado	pelas	

entidades gestoras de resíduos urbanos na RAA. No entanto, os municípios e os novos centros de 

processamento de resíduos têm envolvido esforços para aumentar as quantidades de resíduos a 

serem valorizadas, seja por valorização material (por exemplo, através do aumento da recolha sele-

tiva) ou por valorização orgânica (por exemplo, através do processo de compostagem);

•	 Verifica-se	que,	de	uma	forma	geral,	ao	longo	dos	anos	a	quantidade	de	resíduos	a	serem	expe-

didos no âmbito das entidades gestoras aumentou significativamente, apresentando o valor de 

11.955 toneladas em 2013;

•	 Recurso,	sempre	que	possível,	a	espécies	biológicas	pouco	exigentes	em	consumo	de	água	(no	

âmbito das atividades económicas, em particular na agricultura, pecuária e agropecuária);

•	 A	eventual	adoção	de	soluções	integradas	nos	sistemas	de	abastecimento	de	água	podem	resul-

tar numa significativa otimização de meios;

•	 Incentivo	à	recuperação	e	reintrodução	de	estruturas	tradicionais	de	captação	e	utilização	de	

águas pluviais para determinados usos (ex: regadio, lavagens de exteriores e viaturas, usos em 

sanitários, entre outros), que permitam alternativas e soluções a problemas futuros de escassez 
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e diminuição de disponibilidades de água. Esta aposta pode, inclusivamente, ser reforçada com 

a reintegração destas estruturas, presentes no património arquitetónico em diversas ilhas e lo-

calidades, como objetivos em termos de requisitos para habitações (devidamente integrados 

arquitetonicamente), no âmbito dos planos diretores municipais, planos de pormenor e/ou de 

urbanização, ou, à semelhança dos incentivos existentes para as energias renováveis, com a cria-

ção de mecanismos de incentivos à sua construção / integração;

•	 Nos	últimos	anos	verifica-se	um	ligeiro	decréscimo	no	consumo	de	água.

  AMEAçAS

•	 As	invasões	biológicas	não	foram	travadas	e	verificam-se	sérias	pressões	e	ameaças	à	manuten-

ção do habitat de diversas espécies prioritárias;

•	 Dependência,	no	sector	dos	resíduos,	do	transporte	marítimo	inter-ilhas	e	da	RAA	para	território	

continental no encaminhamento dos resíduos para destino adequado;

•	 Taxas	de	gestão	de	resíduos	aplicadas	pelas	entidades	gestoras	(municípios)	estão	muito	abaixo	

dos valores reais de gestão, o que dificulta e atrasa o investimento na recolha e transporte;

•	 Pouco	conhecimento	das	populações	sobre	sistemas	de	gestão	de	resíduos	e	fraca	perceção	do	

seu valor ambiental e económico;

•	 Elevados	custos	operacionais	em	processos	de	valorização/reutilização	de	alguns	fluxos	especí-

ficos, como por exemplo, OAU e RCD;

•	 Resíduos	que	dão	à	costa	constituem	um	problema;

•	 A	falta	de	motivação	e	educação	ambiental	das	populações,	transversal	a	todas	as	ilhas,	para	uma	

real consciencialização no que se refere à prevenção e produção de resíduos e aos impactes 

gerados por esses resíduos na saúde das pessoas e no meio ambiente;

•	 Atual	contexto	socioeconómico	pode	relegar	as	questões,	investimentos	e	projetos	ambientais	

para segundo plano;

•	 Aumento	da	 frequência	de	 fenómenos	climáticos	extremos,	associados	às	alterações	climáti-

cas, que podem provocar períodos de maior seca e/ou de eventos extremos de precipitação, 

tempestades, subida do nível médio do mar. Estes fenómenos apresentam impactes e efeitos 

sobre os elementos e recursos naturais das ilhas, aumentado a sua vulnerabilidade e diminuindo 

a robustez e capacidade de resiliência dos seus recursos naturais, ecossistemas, solos, etc.;

•	 Necessidade	de	um	modelo	adequado	de	ocupação	do	solo,	em	especial	no	que	concerne	à	

atividade agropecuária, e/ou desflorestação e destruição de zonas húmidas;

•	 Estado	inferior	a	Bom	(de	acordo	com	a	Lei	da	Água)	de	diversas	massas	de	água	superficiais	

interiores, em particular das lagoas e algumas ribeiras;

•	 Risco	de	perda	dos	valores	ambientais	e	paisagísticos;

•	 Impactos	negativos	no	turismo	e	na	imagem	da	marca	Açores	provenientes	da	degradação	am-

biental decorrente de atividades agrícolas (plantas invasoras, eutrofização de lagoas, poluição 

de cursos de água e fenómenos de erosão resultantes de más práticas agrícolas).
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PrOPOSTAS PArA AçãO E VALOrES

Para dar resposta à necessidade cada vez mais evidente, de gerir de forma integrada estes sistemas 

e dimensões diferentes e complexas, é fundamental o conhecimento e ação cada vez mais 

especializada e ajustada às especificidades das ilhas, mas mantendo em simultâneo a visão integrada 

do contexto e realidade de Região.

Neste sentido, as ações a tomar devem ter como objetivo e visão a continuidade e conetividade 

ecológica das ilhas e do arquipélago, abrangendo todas as suas componentes espaciais (terrestres e 

marinhas), integrando-as, mas respeitando as características de ambas.

O desenvolvimento e implementação integrada dos instrumentos e ferramentas de conservação e 

gestão dos diferentes setores ambientais devem reger-se pelos princípios de uma “governança para a 

sustentabilidade” do território e dos espaços naturais, concretizando uma efetiva continuidade ecológica 

e interconexão dos serviços dos ecossistemas, com o máximo do seu potencial e aproveitamento. É 

igualmente fundamental que estes instrumentos se orientem segundo princípios de gestão Adaptativa, 

gestão operacional dos recursos naturais, gestão estratégica integrada, do conhecimento e da ciência 

e, cada vez mais também, da informação e da participação (que obrigam ao envolvimento dos cidadãos 

e das principais partes intervenientes (stakeholders) nas políticas ambientais, aumentando, assim a sua 

probabilidade de comprometimento com a sua implementação e sucesso).

Devem promover-se, expandir-se e reforçar-se as iniciativas associadas à implementação de novas 

Cartas Europeias do Turismo Sustentável (como a existente para as Terras do Priolo), que são um 

importante e comprovado instrumento reconhecido a nível europeu, e já local, na integração de 

entidades públicas e privadas na definição e implementação de uma estratégia participada para 

o desenvolvimento de um turismo sustentável, com promoção dos valores naturais e produtos 

endógenos e do desenvolvimento local e, assim, compatibilizando a conservação da natureza com 

o desenvolvimento económico e local.

Será assim possível potenciar, cada vez mais, o estado e características naturais do arquipélago 

como imagem de marca dos Açores, com significativas mais-valias para outras atividades sociais e 

económicas, como o turismo, e a prossecução de uma estratégia turística assente nesses valores e 

na sua conservação, recuperação e valorização.

Propõe-se que sejam ponderados (de acordo com a sua viabilidade) a criação de mecanismos 

que canalizem as verbas associadas a coimas ambientais para a conservação e proteção de áreas e 

espaços naturais e classificados.

 É importante o desenvolvimento de iniciativas ou ferramentas que permitam a divulgação, 

envolvimento e sensibilização da população em geral, de forma a aumentar os níveis de perceção 

pública dos custos de gestão dos serviços ambientais e de saneamento, nomeadamente: 

abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais e gestão de resíduos.

Deverá ser ponderada a utilização de energia a partir de fontes renováveis (ou de combustíveis 

alternativos) para o funcionamento dos sistemas de serviços ambientais e de saneamento, de forma a 

minimizar potenciais necessidades de aumento de taxas e tarifas dos serviços para a população e, em 

simultâneo, minimizar emissões e aumentar o rácio de recuperação de custos desses serviços (exemplo: 

utilização de combustíveis alternativos e otimização de rotas na recolha e transporte de resíduos; energia 

dos sistemas de captação e distribuição de água a partir de fontes renováveis / alternativas, etc.);

Julga-se igualmente fundamental a necessidade de incluir e salvaguardar custos ambientais e de 

escassez na estratégia e política futura da gestão da água, em particular para fazer face aos efeitos 

das alterações climáticas e a assegurar uma maior capacidade de autofinanciamento para as medidas 

e ações de proteção e salvaguarda dos recursos hídricos (para além dos fundos comunitários), 

contribuindo desta forma para a capacidade de autonomia da Região.

Denota-se a necessidade de integração/otimização dos sistemas de drenagem e tratamento de 

águas residuais.

A eventual adoção de soluções integradas nos sistemas de abastecimento de água podem resultar 

numa significativa otimização de meios.

Criação de sinergias entre as ilhas e/ou municípios/concelhos para otimização dos sistemas de 

gestão de resíduos.

Deveria existir um planeamento territorial e de recursos hídricos associada à gestão de fenómenos 

de cheia natural e processos associados, e aos riscos de seca.

Dever-se-ia, igualmente, intensificar a articulação de políticas e estratégias associadas à conservação da 

natureza, por exemplo, de gestão de recursos hídricos ou ordenamento territorial, de modo a promover 

sinergias, complementaridades e desta forma a maximizar os benefícios dos investimentos aplicados 

e, em simultâneo, poupar recursos financeiros e humanos alocados. Neste âmbito, o aproveitamento 

dos fundos comunitários deverá ser planeado de forma mais integrada e sinergética entre as diversas 

entidades com competências nos diversos domínios ambientais e em diferentes escalas.

Propõe-se o incentivo à recuperação e reintrodução de estruturas tradicionais de captação e 

utilização de águas pluviais para determinados usos (ex: regadio, lavagens de exteriores e viaturas, 

usos em sanitários, entre outros), que permitam alternativas e soluções a problemas futuros de 

escassez e diminuição de disponibilidades de água. Esta aposta pode, inclusivamente, ser reforçada 

com a reintegração destas estruturas, presentes no património arquitetónico em diversas ilhas e 

localidades, como objetivos em termos de requisitos para habitações (devidamente integrados 

arquitetonicamente), no âmbito dos planos diretores municipais, planos de pormenor e/ou de 

urbanização, ou, à semelhança dos incentivos existentes para as energias renováveis, com a criação 

de mecanismos de incentivos à sua construção / integração.

Verifica-se a necessidade de um modelo adequado de ocupação do solo, em especial no que 

concerne à atividade agropecuária, e/ou desflorestação e destruição de zonas húmidas.

Há que promover o aparecimento de produtos singulares, que captem a essência qualitativa que 

caracteriza a origem Açoriana e a nossa imagem, com o objetivo de penetrar em circuitos de bens 

com valor acrescentado.
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AgrICULTUrA

OrIENTAçõES E ObjETIVOS ESTrATégICOS

A política de Desenvolvimento Rural, a par da política de Coesão e da política Marítima e das Pescas, 

pela sua importância vital para a aplicação da estratégia Europa 2020, constituem elementos 

essenciais do pacote financeiro para 2014-2020 nas propostas de Quadro Financeiro Plurianual para 

o período 2014-2020 da Comissão Europeia.

Esse tem sido um fator determinante na definição das estratégias para o setor agroflorestal na Região, 

onde as ferramentas existentes para a efetivação de uma adequada estratégia de consolidação e 

crescimento deste setor são essencialmente de cariz administrativo, orçamental e comunitário 

(programas europeus).

No que se refere às ferramentas comunitárias, é de realçar que o financiamento provindo de 

programas europeus tornou-se indispensável ao desenvolvimento e modernização da produção 

açoriana. De entre os programas disponíveis, importa destacar os seguintes: o PRORURAL e o POSEI 

AGRICULTURA.

À semelhança do que sucede a nível nacional, a visão da estratégia regional para a agricultura e para 

o desenvolvimento rural está orientada para a autossuficiência.

As estratégias desenhadas pretendem a criação de valor nas atividades agrícolas e florestais 

por intermédio da formulação de um Programa de Desenvolvimento Rural que tenha como 

princípio determinante a concentração dos apoios no setor e na produção de bens públicos e de 

bens transacionáveis. A produção de bens públicos e de bens transacionáveis terá forte impacto 

económico, contribuindo para a dinamização de outras atividades económicas em meio rural, 

como sejam as associadas ao turismo ou à gastronomia, induzindo, de forma indireta, a criação de 

empregos noutros setores e a fixação de populações. 

A PrODUçãO DE bENS PúbLICOS E DE bENS 

TrANSACIONáVEIS CONTrIbUIrá PArA A DINAMIzAçãO DE 

OUTrAS ATIVIDADES ECONóMICAS EM MEIO rUrAL

III.  DESENVOLVIMENTO

É importante estabelecer uma Comunhão entre os sectores da investigação, empresas e ONGA, 

para aumentar o conhecimento e valorizar o potencial dos recursos endógenos e naturais da Região.

Os habitats naturais em bom estado são fundamentais no fornecimento de diversos serviços 

essenciais para as populações tais como: regulação hidrológica, proteção do solo contra erosão, 

qualidade da água, valor educativo, valor turístico, entre muitos outros. A reduzida área ocupada 

com habitats originais apesar de protegida apresenta em toda a Região uma degradação resultante 

de fatores como por exemplo a dispersão de espécies exóticas invasoras. 

Em face de um aumento dos episódios climáticos extremos a existência de habitas que ofereçam 

uma maior resiliência e capacidade de resistência a essas situações é essencial, nomeadamente na 

captação e armazenamento de água, resistência a movimentos de massa, etc., com influência a 

diversos níveis, desde a proteção civil e segurança das populações à agricultura e turismo. O extenso 

trabalho necessário para a recuperação e manutenção das áreas naturais existentes e sua eventual 

expansão é uma oportunidade na criação e qualificação de emprego, na investigação e inovação, 

na dinamização do tecido económico das áreas rurais, na promoção de um desenvolvimento mais 

coerente e relacionado com a imagem de natureza dos Açores.

rEFErêNCIAS

GRAEDEL, T.E. (2002). Quantitative sustainability in a college university setting. International Journal 

of Sustainability in Higher Education. 3 (4): 346-358.

DRA (Direção Regional do Ambiente), GPSRAA (Gabinete de Planeamento Secretaria Regional da 

Agricultura e Ambiente), DRAM (Direção Regional dos Assuntos do Mar) (2014). Relatório de Estado 

do Ambiente dos Açores 2011-2013. SRAA – Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente. 203 pp.

DRRF (Direção Regional dos Recursos Florestais) (2013). Inventário Florestal da Região Autónoma 

dos Açores.  SRAA – Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente.

SRAM – Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (2013). Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

dos Açores. 

SRAA - Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente (2014). Plano Estratégico de Prevenção e 

Gestão de Resíduos dos Açores – versão para Consulta Pública.

SRAA - Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente (2014). Relatório Ambiental da Avaliação 

Ambiental Estratégica do Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores – versão 

para Consulta Pública.



CONSELHO CONSULTIVO DE INDEPENDENTES

110 111

III.  DESENVOLVIMENTO

De acordo com o documento de orientação do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, 

constituem finalidades/metas da estratégia de desenvolvimento rural:

•	 O	desenvolvimento	da	produção	agrícola	e	florestal	sustentável	em	todo	o	território	nacional;

•	 O	aumento	da	concentração	da	produção	e	da	oferta;

•	 A	criação	e	distribuição	equitativas	de	valor	ao	longo	da	cadeia	de	valor	do	setor	Agroalimentar.

Para cumprimento destas metas, foram definidos três objetivos operacionais, nomeadamente:

•	 Ao	nível	da	COMPETITIVIDADE	–	O	privilégio	das	opções	produtivas	de	iniciativa	privada	com	

vista à criação de valor acrescentado;

•	 Ao	nível	da	ORGANIZAÇÃO	ESTRUTURAL	–	A	promoção	do	aumento	da	dimensão	e	abrangên-

cia das organizações de produtores e estruturas de concertação ao longo da cadeia alimentar;

•	 Ao	nível	da	SUSTENTABILIDADE	–	A	promoção	de	boas	práticas	e	utilização	sustentável	dos	re-

cursos e a valorização dos territórios rurais.

E um objetivo transversal:

•	 Ao	nível	da	SIMPLIFICAÇÃO	–	A	redução	e	simplificação	de	medidas	a	implementar.

O Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, além de estabelecer linhas de atuação (medidas/

instrumentos) ao nível dos quatro objetivos previamente identificados (Competitividade, 

Organização Estrutural, Sustentabilidade e Simplificação), especifica seis prioridades e respetivos 

domínios para a política de Desenvolvimento Rural no período 2014-2020, respetivamente:

1. Promoção da transferência de conhecimentos e a inovação nos setores agrícola e florestal e nas 

zonas rurais;

2. Melhoria da competitividade de todos os tipos de agricultura e reforço da viabilidade das explo-

rações agrícolas;

3. Promoção das cadeias alimentares e da gestão do risco na agricultura;

4. Restauração, preservação e melhoria dos ecossistemas que dependem da agricultura e das flo-

restas;

5. Promoção da utilização eficiente dos recursos e apoio da passagem para uma economia de baixo 

teor de carbono e resistente às alterações climáticas nos setores agrícola, alimentar e florestal;

6. Inclusão social, redução da pobreza e desenvolvimento económico das zonas rurais.

SITUAçãO DE rEFErêNCIA rEgIONAL

O setor agrícola – abrangendo a agricultura, a pecuária e a indústria transformadora – tem vindo a 

desenvolver-se na Região, existindo, atualmente, um elevado potencial para que ele, através de um 

contínuo processo de modernização e reestruturação, se adapte, cada vez mais e melhor, quer às 

exigências dos mercados quer às regras impostas pela União Europeia.

A multifuncionalidade deste setor faz com que ele permita dar resposta aos desafios do futuro 

do Arquipélago, nomeadamente no que respeita à fixação de pessoas, ao rejuvenescimento e ao 

combate ao envelhecimento, à conservação de recursos naturais (água e solos), à manutenção da 

biodiversidade (animal e vegetal), à coesão territorial, à quantidade e qualidade alimentar, à criação 

de emprego, à sustentabilidade e diversificação da economia, à complementaridade de rendimento 

das famílias, ao combate às alterações climáticas, ao bem-estar animal, às energias alternativas, ao 

turismo e, ainda, à consolidação e preservação da identidade histórica e cultural dos açorianos.

A Floresta Açoriana ocupa uma posição residual no contexto económico da Região, apesar de ocupar 31% 

do território. Cerca de um terço da área florestal corresponde a floresta natural, a qual se encontra sob 

forte pressão devido, sobretudo, à forte competição da flora invasora. A área remanescente corresponde 

a floresta de produção, constituída em grande parte por criptoméria (60% da floresta de produção). A área 

remanescente é constituída por outras espécies, algumas das quais com carácter invasor e desprovidas de 

uso no presente (incenso). O setor da floresta suporta uma série de empresas (serrações, carpintarias e 

serviços), as quais dinamizam a economia das zonas rurais onde existem recursos florestais.

Importa referir que a floresta caracteriza-se pela sua multifuncionalidade, desempenhando um 

importante papel ao nível da promoção da biodiversidade, da prevenção de fenómenos de erosão, 

da manutenção do ciclo da água, do fomento da economia e da promoção do turismo (turismo 

essencialmente de natureza, no qual a paisagem e imagem dos Açores são de crucial relevância).

A floresta dos Açores, mercê da sua localização em zonas de declives acentuados, e de difícil acesso, 

torna a exploração florestal especialmente difícil, e inspira maiores cuidados na sua exploração, 

devido à sensibilidade ambiental das zonas florestais, de modo a que sejam acautelados problemas 

de erosão e qualidade de cursos de água. 
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O baixo valor da espécie florestal dominante, os elevados custos de instalação, manutenção e 

exploração dificultam a rentabilidade das áreas florestais, o que, a par do grande desfasamento entre 

cada corte, torna o investimento na floresta pouco atrativo.

Tendo em conta as dificuldades e o carácter da floresta açoriana, verifica-se que há muito a fazer no 

sentido de se equilibrar as funções de proteção e preservação e aumentar a multifuncionalidade da 

floresta, a par do aumento da atratividade económica do setor florestal. Existem evidências de que 

é possível aumentar o valor da matéria lenhosa extraída, bem como aumentar a diversidade dos 

produtos florestais e usos dados à floresta, com ganhos para os proprietários. É imperioso, assim, 

que tanto o setor público como o privado façam um esforço para desenvolver este setor, pois existe 

uma grande margem de progressão.

De facto, o setor agrícola e florestal tem um papel fulcral na estrutura económica Açoriana. Esta 

importância prende-se com o seu papel ao nível da produção de bens transacionáveis, mas também 

ao nível da estrutura social, valores culturais, ocupação territorial, preservação da paisagem e 

sustentabilidade ambiental. Esta relevância faz com que este setor seja incontornável na definição 

de qualquer estratégia de desenvolvimento do Arquipélago.  

Nos Açores, desde sempre, houve uma marcante importância de algumas produções. As produções 

“âncora” têm vindo a mudar ao longo dos tempos de acordo com fatores vários. Atualmente, a 

produção leiteira assume um papel central.

A pecuária é, desde há algum tempo, o principal sustentáculo da economia açoriana, tendo os 

açorianos encontrado vantagens competitivas que permitiram à Região obter escala no seio 

da produção nacional. No entanto, o fim anunciado do regime de quotas leiteiras obrigará às 

necessárias adaptações, de modo a que se consiga resistir ao impacto que resultará da concorrência 

de produtos com baixos preços ao consumidor obtidos em outros países de origem, com custos de 

produção mais baixos e resultantes de práticas agrícolas altamente intensivas, sem as preocupações 

ao nível da sustentabilidade ambiental e das boas práticas agrícolas que caracterizam as produções 

dos Açores.

A agropecuária tem-se insurgido cada vez mais como um fator determinante para o rendimento 

da população na Região, o que motiva uma especial atenção na definição das políticas, presentes e 

futuras, associadas a este setor.

Existe hoje nos Açores uma crescente oferta de produtos de origem animal e vegetal, bem como 

uma significativa melhoria na qualidade, quer na matéria-prima quer nos produtos transformados.

A Região possui condições naturais favoráveis a um conjunto diversificado de produções que 

permitem a promoção de uma agricultura e de uma pecuária especializadas e de alta qualidade, nas 

áreas para as quais os Açores têm maior vocação. 

As ilhas têm ainda condições para se converterem num laboratório único para a experimentação 

científica e tecnológica no setor agrícola, pecuário e florestal, condições essas sustentadas no 

seu repositório único de biodiversidade, nos seus recursos endógenos e nas suas políticas de 

preservação ambiental e conservação da natureza. 

O fator humano é também uma riqueza do complexo agropecuário e agroflorestal dos Açores, 

sendo todos os atores ligados ao desenvolvimento rural também eles determinantes para a 

sustentabilidade na economia Regional.

Em termos estatísticos e segundo os dados do último recenseamento agrícola (datado de 2009), 

existiam na Região 13.511 explorações, ocupando uma Superfície Agrícola Útil (SAU) de 120.412 

hectares. A dimensão média de cada exploração era de 8,9 hectares.

Nos últimos anos, tem-se verificado na Região uma diminuição acentuada do número de 

explorações agrícolas (cerca de -30%), acompanhada pelo aumento da dimensão média das mesmas 

(crescimentos superiores a 40% desde 1999).

Ao mesmo tempo, verificou-se um marcado envelhecimento dos nossos agricultores que, ainda 

assim, têm uma média de idades inferior à média nacional (54 anos nos Açores e 63 em Portugal 

Continental). 

No que diz respeito aos números da mão-de-obra, a população agrícola familiar situava-se nos 

42.481 no já referido ano de 2009, sendo certo que estes números estarão forçosamente bastante 

desatualizados face à presente situação dos números de emprego/desemprego da Região no 

momento presente.

Continuamos a ter um domínio muito marcado das culturas forrageiras nas terras aráveis, uma vez 

que a pastagem, complementada com a cultura do milho forrageiro, é a base da alimentação do 

efetivo pecuário regional (com especial importância dos bovinos leiteiros), havendo ainda alguma 

complementação com outras culturas forrageiras sazonais e de menor importância. Por sua vez, o 

milho e a batata são as principais culturas não forrageiras.

No que se refere à pecuária, os Açores especializaram-se na bovinicultura, tendo havido na última 

década uma tendência para o aumento do efetivo bovino da Região.

Mesmo havendo alguma reconversão de unidades produtivas de leite para carne, a bovinicultura para 

produção de leite representa, hoje, cerca de um terço da produção leiteira nacional, continuando a 

haver uma tendência para o crescimento sustentado da produção de leite nos Açores.
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Na carne, os matadouros da rede regional de abate contribuíram para o aumento do número de 

abates e da redução da exportação de gado vivo, assegurando que fiquem nos Açores as mais-valias 

resultantes da desmancha e processamento das carcaças. Do mesmo modo, melhoraram os níveis 

de segurança e qualidade alimentares que devem caracterizar as produções regionais.

Tem sido marcante o aumento significativo dos rendimentos por vaca e da dimensão média das 

explorações leiteiras, convivendo os regimes de exploração extensivos, com produções leiteiras 

intensivas em regime de pastoreio.

A pecuária em pastoreio, a sustentabilidade ambiental das nossas explorações e produções, a nossa 

componente paisagística e as características dos nossos solos e clima tornam únicas as nossas 

produções e produtos, no contexto dos mercados com os quais concorremos.

Na área da vinha e do vinho, tem-se verificado, nos últimos anos, um aumento das áreas de cultivo, 

bem como um muito marcado aumento (superior a 40%) da produção vinícola. Do mesmo modo, 

tem havido importantes acréscimos ao nível da qualidade dos vinhos produzidos nos Açores.

A vitivinicultura continua a afirmar-se como uma área de grandes potencialidades, devendo apostar-

se nas produções de qualidade com o objetivo da comercialização.

Ao nível das máquinas e dos equipamentos, a existência de programas comunitários de apoio e este 

tipo de investimentos levaram a que houvesse um grande ajustamento ao nível das explorações 

agrícolas, com aumento gradual do número de tratores, bem como da potência dos mesmos. Este 

facto permitiu uma melhoria importante quer das condições de trabalho quer da eficiência do mesmo.

Está em curso, e deve ser continuadamente apoiada, a reformulação do tecido produtivo 

regional. Pretende-se que os Açores caminhem, com passos firmes, no sentido de garantir o seu 

autoaprovisionamento alimentar. Com isto, quer-se, de modo progressivo, inibir as importações de 

produtos que possam ser produzidos regionalmente. 

Ao mesmo tempo, há que promover a consolidação e dinamização de um mercado interno de e 

para os produtos regionais que permita o escoamento dos produtos inter-ilhas, acompanhado de 

adequadas políticas de promoção do consumo local.

Se muito caminho está trilhado na pecuária, nas restantes produções quase tudo está por fazer.

O aumento sustentado da produção regional de alimentos é um fator de competitividade 

com benefícios económicos sociais e ambientais. Do mesmo modo, permite diminuir a nossa 

dependência alimentar dos produtos importados, muitos deles produzidos em países não sujeitos. 

Nos Açores a sujeição a intempéries e fenómenos naturais é uma realidade constante. Como tal, 

a produção local e a disponibilidade de alimentos serão sempre uma condição prioritária. Acresce 

a distância dos mercados e, portanto, os respetivos custos de transporte. Estas realidades não 

poderão ser ignoradas em circunstância alguma.

DIAgNóSTICO - ANáLISE SWOT

As atividades agrícolas, pecuárias e florestais constituem, indubitavelmente, pilares cruciais para a 

sustentabilidade da Região, facto impulsionado pela sua relevância ao nível da geração de produtos 

transacionáveis, pela sua capacidade de criação de emprego e pela sua qualidade como motor de 

desenvolvimento de atividades conexas. 

As atividades acima mencionadas contribuem, ainda, de forma positiva para o equilíbrio ecológico 

das ilhas, nomeadamente no que se refere à preservação do ambiente, da biodiversidade, da 

paisagem e dos recursos naturais, como a água e o solo. Não se pode, portanto, dissociar a gestão 

agropecuária e agroflorestal dos valores naturais.

Há que ter em conta, no entanto, o enquadramento atual de pressão sobre os rendimentos gerados 

por aquelas atividades, em virtude dos diversos riscos com efeitos na sua produtividade e nos seus 

preços de produção. Este enquadramento dá força, pois, à necessidade da manutenção e eventual 

reforço aos apoios, como forma de fortalecimento destes motores de produção de bens.

  PONTOS FOrTES

•	 Arquipélago	 com	 predomínio	 de	 regiões	 rurais	 caracterizadas	 por	 pequena	 agricultura,	

pluriatividade e plurirrendimento, que conferem àqueles territórios um aumento da sua 

capacidade de resiliência económica, social e territorial;

•	 Papel	importante	do	complexo	agroflorestal	na	formação	de	bens	e	produtos	transacionáveis	

e na geração de emprego;

•	 Peso	significativo	das	atividades	agrícola	e	pecuária	nas	zonas	rurais;

•	 Cobertura	elevada	de	infraestruturas	e	serviços	básicos	em	toda	a	Região,	mesmo	em	zonas	

rurais;
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•	 Recursos	endógenos	diversificados;	

•	 Produções	cada	vez	mais	adaptadas	às	condições	edafoclimáticas;

•	 Tendência	 para	 a	 evolução	 positiva	 e	 para	 a	 diversificação	 técnico‐produtiva	 da	 agricultura	

regional;

•	 Qualidade	elevada	e	diferenciada	de	uma	boa	parte	dos	produtos;

•	 Boa	capacidade	de	resposta	do	setor	agrícola	a	estímulos	de	mercado	e	políticas	públicas;

•	 Boa	implantação	de	organizações	agrícolas	(cooperativas	e	associações)	na	Região;

•	 Formação	bem	organizada	por	parte	dos	serviços	da	DRADR	e	DRRF;

•	 Existência	 de	 empresas	 agrícolas	 inovadoras	 orientadas	 para	 o	 mercado	 e	 com	 gestão	

profissionalizada;

•	 Bom	aproveitamento	dos	apoios	comunitários;

•	 Existência	 de	 apoios	 à	 utilização	 de	 fontes	 de	 energias	 renováveis,	 como	 seja	 a	 biomassa	

florestal de origem agrícola e florestal;

•	 Evolução	da	produtividade	e	da	eficiência	produtiva;

•	 Relativa	juventude	dos	empresários	agrícolas	(em	comparação	com	o	panorama	nacional);

•	 Ótimas	condições	naturais	para	a	produção	de	leite	e	de	carne;

•	 Crescente	 integração	 da	 produção	 florestal	 em	 fileiras	 com	 capacidade	 de	 organização	 e	

acesso aos mercados;

•	 Área	considerável	ocupada	por	zonas	rurais	e	por	agricultura	e	floresta	na	Região;

•	 Existência	de	produtos	com	Denominação	de	Origem	Protegida	(DOP);

•	 Produção	de	cerca	de	1/3	da	produção	nacional	de	leite,	o	que,	em	conjunto	com	a	elevada	

qualidade percecionada, permite que os laticínios dos Açores tenham uma forte imagem de 

marca;

•	 Fileira	do	leite	bem	estruturada,	com	uma	indústria	moderna	e	com	relevância	a	nível	nacional;

•	 Boas	relações	comerciais	com	o	mercado	do	Continente;

•	 Incremento	na	produção	de	carne	de	bovino;

•	 Boa	rede	de	abate;

•	 Existência	de	produtos	frutícolas,	hortícolas,	florícolas	e	apícolas	bem	adaptados	à	Região	e	de	

qualidade reconhecida;

•	 Empresas	 do	 segmento	 da	 transformação	 de	 madeira	 com	 certificação	 FSC	 da	 Cadeia	 de	

Responsabilidade;

•	 Grande	 experiência	 na	 produção	 de	 Criptoméria	 e	 boas	 condições	 naturais	 para	 a	 sua	

produção;

•	 Regularidade	do	regime	pluvial,	propício	ao	predomínio	de	uma	agricultura	de	sequeiro;

•	 Plano	 de	 melhoramento	 florestal	 da	 RAA,	 com	 destaque	 para	 a	 investigação	 das	 espécies	

endémicas;

•	 Papel	importante	da	floresta	ao	nível	do	ciclo	e	qualidade	da	água;

•	 Aumento	da	eficiência	na	utilização	da	água	pelas	atividades	agrícolas;	

•	 Condições	ecológicas	favoráveis	a	uma	especialização	produtiva	florestal;

•	 Diminuição	 da	 pressão	 do	 uso	 de	 fertilizantes	 sobre	 a	 água,	 fruto	 da	 implementação	 de	

políticas de gestão sustentada de recursos e amigas do Ambiente;

•	 Aumento,	gradual,	da	consciencialização	na	utilização	de	produtos	fitofarmacêuticos;	

•	 Papel	relevante	da	agricultura	e	floresta	na	preservação	da	paisagem	e	da	biodiversidade,	na	

proteção do solo e na promoção da melhoria da qualidade do ar;

•	 Capacidade	reconhecida	e	importante	de	sequestro	de	carbono	pelo	setor	agroflorestal,	com	

impactos positivos ao nível da diminuição das emissões de GEE;

•	 Produção	 científica	 crescente	 nos	 domínios	 científicos	 e	 tecnológicos	 setoriais	 ligados	 às	

ciências agrárias e à produção pecuária e florestal;

•	 Aumento	 generalizado	 da	 acessibilidade	 às	 TIC	 por	 parte	 dos	 agentes	 ligados	 aos	 setores	

agropecuário e agroflorestal.

  PONTOS FrACOS

•	 Território	insular	isolado	e	fragmentado;

•	 Limitação	espacial	do	território	insular;

•	 Grande	dependência	energética	da	Região,	condicionando	os	escoamentos	de	produtos	com	

preços competitivos devido aos custos dos transportes;

•	 Baixa,	e	tendencialmente	decrescente,	densidade	populacional;

•	 Peso	excessivo	do	setor	público	na	Região;

•	 Elevada	subsidiodependência	dos	setores	agropecuário	e	agroflorestal;

•	 Potencial	produtivo	agrícola	fortemente	limitado	pelas	condições	edafoclimáticas;

•	 Produção	 agropecuária	 e	 agroflorestal	 caracterizada	 por	 uma	 deficiente	 organização	

(fragmentação e falta de concentração da produção, motivada essencialmente pela falta de 

escala);

•	 Reduzida	 dimensão	 e	 fragmentação	 de	 considerável	 parte	 das	 propriedades	 agrícolas	 e	

florestais;

•	 Explorações	 agrícolas	 fragmentadas	 e	 com	 reduzida	 dimensão	 física	 e	 económica,	 o	 que	

motiva problemas de viabilidade;

•	 Existência	de	elevados	casos	de	agricultura	pouco	profissionalizada;

•	 População	rural	cada	vez	mais	envelhecida	e	com	baixa	formação;

•	 Baixo	nível	de	escolaridade	da	população	a	par	da	resistência	à	inovação;

•	 Fraco	nível	de	preparação	dos	jovens	que	se	instalam	no	setor	agrícola/florestal,	quer	a	nível	

técnico quer a nível da gestão das empresas agrícolas;

•	 Reduzida	eficácia	da	formação	profissional;

•	 Existe	um	considerável	nível	de	resistência	à	inovação	e	ao	risco;

•	 Baixo	nível	de	incorporação	da	inovação	na	produção;

•	 Zonas	rurais	com	atividade	económica	reduzida	e	pouco	diversificada;		

•	 População	 das	 zonas	 rurais	 empobrecida	 (frequentemente	 em	 situação	 de	 precariedade	

social);

•	 Conjuntura	económica	desfavorável;

•	 Dificuldades	de	autofinanciamento	e	de	acesso	ao	crédito	para	realização	de	investimentos;	

•	 A	reduzida	área	e	a	fragmentação	das	explorações	agrícolas	dificulta	o	aumento	da	produção	

agrícola;

•	 A	 inacessibilidade/relevo/características	 dos	 solos	 inviabilizam,	 frequentemente,	 a	

mecanização em diversos prédios rústicos, o que onera ou impossibilita a sua exploração de 

modo economicamente viável;

•	 Más	condições	climáticas	para	a	produção	de	diversas	culturas;

•	 Produção	pouco	diversificada;

•	 Produções	agrícolas	com	pouco	valor	acrescentado;
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•	 Fraca	capacidade	negocial	na	comercialização	nas	grandes	superfícies;

•	 Baixa	 utilização	 dos	 subprodutos	 industriais,	 nomeadamente	 ao	 nível	 da	 sua	 valorização	

industrial;

•	 Baixo	nível	de	internacionalização;

•	 As	fileiras	da	carne	e	da	agricultura	encontram-se	pouco	organizadas;

•	 Falta	de	formação	empresarial	e	de	gestão	por	parte	de	dirigentes	cooperativos	e	associativos	

agentes ligados ao setor agroflorestal;

•	 Reduzida	 concentração	 da	 oferta	 de	 matérias-primas	 florestais	 e	 deficiência	 ao	 nível	 das	

estruturas de agregação da oferta e de preparação de produtos florestais para comercialização;

•	 Ausência	de	gestão	florestal	ativa	em	grande	parte	dos	povoamentos;

•	 O	 baixo	 valor	 da	 criptoméria	 e	 os	 elevados	 custos	 de	 exploração	 reduzem	 a	 viabilidade	

económica;

•	 A	floresta	de	criptoméria	é	uma	monocultura	que	não	abona	a	favor	da	biodiversidade	e	da	

proteção dos solos;

•	 Rendimento	empresarial	agrícola	regional	relativamente	baixo;	

•	 Evolução	dos	preços	agrícolas	abaixo	da	inflação;

•	 Custos	 de	 inovação	 elevados	 e	 indisponibilidades	 de	 capitais	 próprios	 que	 conduzem	 à	

inviabilização de investimentos nos sectores agropecuário e agroflorestal;

•	 Elevado	peso	dos	custos	da	energia	e	água	nas	estruturas	de	produção	agrícola;

•	 Persistência	de	sistemas	de	rega	pouco	eficientes	(em	termos	hídricos	e	energéticos);	

•	 O	gado	bovino	é	responsável	pela	produção	de	cerca	de	25%	do	total	de	GEE	produzidos	na	

Região;

•	 Excessivo	uso	de	fertilizantes/fitofarmacêuticos;

•	 Existência	de	várias	situações	localizadas	de	poluição	com	nitratos	de	origem	agrícola;

•	 Casos	ainda	abundantes	de	deficiente	tratamento	e	valorização	de	efluentes	da	pecuária;

•	 Baixa	representatividade	da	agricultura	biológica	na	SAL;

•	 Deficiente	interligação	entre	o	Sistema	I&DT	e	o	complexo	agroflorestal.

  OPOrTUNIDADES

•	 Aumento	da	procura	turística	e	da	procura	de	lazer	para	as	zonas	rurais;

•	 Crescimento	global	do	consumo	de	bens	alimentares;

•	 Aumento	da	abertura	dos	mercados	de	bens	alimentares	dos	parceiros	comerciais	da	UE‐27	em	

consequência dos compromissos alcançados no âmbito dos acordos multilaterais e bilaterais 

atualmente em negociação no contexto da OMC;

•	 Aumento	da	procura	externa	de	bens	transformados	de	origem	florestal,	nomeadamente	por	

parte dos mercados emergentes;

•	 Multifuncionalidade	dos	espaços	agrícolas	e	florestais;

•	 Imagem	globalmente	positiva	dos	setores	agropecuário	e	agroflorestal	na	Região;

•	 Imagem	 positiva	 dos	 produtos	 resultantes	 do	 setor	 pecuário	 (produtos	 de	 reconhecida	

qualidade), conducente à obtenção de vantagens competitivas em mercados externos;

•	 Aumento	da	procura	crescente	de	produtos	biológicos,	de	época	e	endógenos;

•	 Imagem	 positiva	 de	 produtos	 certificados	 (ambiental	 ou	 de	 origem)	 ao	 nível	 agrícola	 e	

florestal;

•	 Aumento	da	preocupação	com	a	qualidade	e	origem	dos	produtos;

•	 Apostas,	em	termos	de	políticas	de	apoios,	para	a	atração	e	fixação	em	zonas	rurais	de	jovens	

com espírito empreendedor, qualificação técnica e capacidade de inovação;

•	 Aproveitamento	 da	 imagem	 dos	 Açores	 de	 elevada	 qualidade	 e	 sustentabilidade	 (a	 par	 da	

mitigação dos problemas ambientais anteriormente identificados, sob pena de a região 

perder a boa imagem que detém);

•	 Potencial	da	marca	Açores;

•	 Disponibilidade	de	apoios	à	formação	profissional	dos	ativos	agrícolas	e	florestais;

•	 Procura	crescente,	por	parte	de	jovens,	de	apoios	para	instalações	na	atividade	agrícola;

•	 Melhor	organização	das	fileiras	produtivas	com	carências	a	nível	da	sua	organização;

•	 Possibilidade	de	a	Região	ser	autossuficiente	em	alguns	produtos;

•	 Redução	dos	custos	de	transporte/maior	flexibilidade	dos	transportes	através	dos	investimen-

tos anunciados em navios RO-RO;

•	 Produção	 biológica	 direcionada	 para	 o	 segmento	 gourmet	 e	 para	 a	 população	 com	 maior	

poder de compra/consciencialização ambiental;

•	 Aumento	do	valor	acrescentado	dos	produtos	agrícolas	e	florestais;

•	 Transposição	da	inovação	para	a	produção	agrícola,	florestal	e	para	a	agroindústria;

•	 Aumento	da	eficiência	da	produção	agrícola;

•	 Diminuição	da	importação	de	alimentos	para	o	gado	(forragens	menos	exigentes	em	termos	

de fertilizantes/água, gado bovino com menor consumo de alimentos: raça Jersey, por 

exemplo);

•	 Aposta	em	raças	puras	para	a	produção	de	carne;

•	 Aumento	da	quantidade	e	diversidade	de	produtos	hortícolas,	florícolas	e	frutícolas,	de	forma	

a diminuir as importações;

•	 Aumento	do	grau	de	transformação	dos	produtos	agrícolas	e	florestais;

•	 Valorização	dos	subprodutos	agrícolas	e	florestais,	nomeadamente	a	biomassa	(produção	de	

energia);

•	 Diversificação	da	floresta	Açoriana,	com	destaque	para	as	espécies	autóctones	e	endémicas,	

com relevo para o incremento na sua qualidade, valor de mercado, capacidade de fomento 

da biodiversidade, melhoramento da paisagem, e possibilidade de exploração com menores 

impactos negativos;

•	 Criação	de	mecanismos	estabilizadores	de	rendimentos	(incluindo	o	setor	da	floresta);

•	 Combate	ao	abandono	escolar	e	melhoria	na	educação	da	população	das	zonas	rurais;

•	 Melhoria	 na	 integração	 e	 articulação	 dos	 diferentes	 instrumentos	 de	 política	 de	 apoio	 à	

inovação e especialização produtiva dos setores agropecuário e florestal;

•	 Valorização	 de	 redes	 de	 conhecimento	 e	 economias	 de	 aglomeração	 na	 definição	 de	

estratégias nacionais, europeias e internacionais;

•	 Importância	crescente	da	floresta	no	contexto	das	políticas	relacionadas	com	a	diversificação	

das fontes de energia (aumento da penetração de energias renováveis), com o combate às 

alterações climáticas e à desertificação e com formas de gestão sustentável da floresta;

•	 Potencial	por	explorar	do	comércio	eletrónico;

•	 Comunhão	entre	os	setores	da	investigação,	produção,	indústria	e	mercado	para,	em	conjunto,	

desenvolverem novos produtos com maior valor acrescentado e com superior capacidade de 

penetração nos mercados internacionais.

III.  DESENVOLVIMENTO
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As medidas a tomar naqueles setores na Região devem visar o aumento e a diversificação da 

produção, bem como ter em conta a proteção do ambiente e o uso eficiente dos recursos, já que o 

Arquipélago prima pela sua imagem “Verde”.

Há que promover o aparecimento de produtos singulares, que captem a essência qualitativa que 

caracteriza a origem Açoriana e a nossa imagem, com o objetivo de penetrar em circuitos de bens 

com valor acrescentado.

Urge atribuir à agricultura da Região uma função cada vez mais social e humanizante, uma vez que 

as produções alimentares locais podem, efetivamente, contribuir para o aumento de postos de 

trabalho e para a fixação de jovens. 

A aposta na exportação de bens transacionáveis que se constituam como mais-valias para a 

economia regional deverá ser também uma prioridade.

A necessidade de diversificar e valorizar os produtos regionais obriga a que a Região faça um 

investimento muito forte em setores de vanguarda e, ao mesmo tempo, promova um investimento 

na qualificação dos seus recursos humanos, de modo a que os mesmos possam criar e desenvolver 

ciência e conhecimento potenciador da geração de mais-valias económicas nas produções regionais.

No imediato, há que promover uma intensa formação em liderança e empreendedorismo para que 

possam ser criadas as condições para a ocorrência de um salto tecnológico qualitativo em indústrias 

de cada vez maior valor qualitativo para a transformação e ganhos de valor nas nossas produções. 

A produção regional deverá centrar-se na riqueza das terras dos Açores, na sustentabilidade 

ambiental de práticas agrícolas já existentes, livres de modificações genéticas e indo ao encontro 

da crescente procura de produtos de origem e de qualidade, que é suportada pelo aumento da 

perceção deste valor por parte dos mercados.

Continuam a ser necessários os investimentos no abastecimento de água das explorações, nos caminhos 

agrícolas, nas infraestruturas de apoio à atividade veterinária, sanidade animal e sanidade vegetal. Do 

mesmo modo, devem merecer atenção e apoio as ações no controlo de qualidade e na experimentação, 

bem como no acompanhamento e implementação das medidas comunitárias da PAC.

III.  DESENVOLVIMENTO

  AMEAçAS

•	 Conjuntura	económica	desfavorável;

•	 Rendimento	per	capita	baixo,	quando	comparado	com	a	média	da	UE27;

•	 Enquadramento	 macroeconómico	 e	 financeiro	 desfavorável	 ao	 financiamento	 dos	

investimentos públicos e privados no contexto do setor agropecuário;

•	 Redução	da	procura	interna	em	consequência	da	recessão	económica	e	das	elevadas	taxas	de	

desemprego;

•	 Fraca	dimensão	e	dispersão	do	mercado	interno,	subsistência	de	bairrismos	e	dificuldades	do	

transporte de diversos produtos agrícolas, especialmente os das ilhas mais pequenas e das 

produções em menor escala (fatores conducentes à inexistência de um verdadeiro mercado 

interno nos Açores);

•	 Imprevisibilidade	das	condições	climáticas	na	Região,	com	fortes	impactos	sobre	a	atividade	

agropecuária;

•	 Dependência	energética	da	Região;

•	 Volatilidade	dos	preços	de	matérias-primas	importantes	(cereais	e	petróleo);

•	 Fim	do	regime	de	quotas	leiteiras	(com	fortes	impactos	ao	nível	da	concorrência);

•	 Envelhecimento	da	população;

•	 Baixa	escolaridade,	qualificação	e	capacidade	de	inovação	de	parte	importante	dos	agricultores;

•	 Resistência	à	mudança	por	parte	dos	produtores	agrícolas	regionais;

•	 Não	 reconhecimento	 do	 valor	 e	 utilidade	 da	 investigação	 e	 das	 inovações	 por	 parte	 dos	

produtores agrícolas regionais;

•	 Dificuldades	no	acesso	ao	crédito	bancário	para	realização	de	investimentos;

•	 Especialização	predominante	em	atividades	de	baixa	ou	média/baixa	intensidade	de	tecnologia	

e/ou conhecimento, em concorrência com economias emergentes de elevado crescimento;

•	 Dificuldades	de	sustentabilidade	financeira	por	parte	das	explorações	com	menor	dimensão/

capacidade de gestão;

•	 Fraca	competitividade	da	madeira	de	Criptoméria	dos	Açores	no	mercado	externo;

•	 Fraca	atratividade	do	emprego	no	setor	agrícola	e	florestal;

•	 Forte	pressão	de	algumas	espécies	cinegéticas	 (o	coelho	e	algumas	espécies	de	aves),	que	

causam avultados prejuízos na agricultura;

•	 Risco	de	perda	dos	valores	ambientais	e	paisagísticos;

•	 Impactos	negativos	no	turismo	e	na	 imagem	da	marca	Açores	provenientes	da	degradação	

ambiental decorrente de atividades agrícolas (plantas invasoras, eutrofização de lagoas, 

poluição de cursos de água e fenómenos de erosão resultantes de más práticas agrícolas).

PrOPOSTAS PArA AçãO E VALOrES

Deverá ser reforçada uma diferenciação das nossas produções, por intermédio da aposta na 

qualidade, de modo a manter e melhorar os setores agropecuário e agroflorestal na Região, 

mantendo e criando postos de trabalho e assegurando também as agroindústrias e os empregos a 

elas associados.

rEFOrçAr DIFErENCIAçãO DAS NOSSAS 

PrODUçõES PArA MANTEr E MELHOrAr OS 

SETOrES AgrOPECUárIO E AgrOFLOrESTAL 

NA rEgIãO

APOSTA NA ExPOrTAçãO DE bENS 

TrANSACIONáVEIS COMO MAIS-VALIAS 

PArA A ECONOMIA rEgIONAL
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É importante que não se deixe de promover o rejuvenescimento do tecido produtivo, através da 

formação e instalação de jovens agricultores, bem como continuar a trabalhar no redimensionamento 

das explorações através do emparcelamento. 

O desenvolvimento da Biotecnologia e a sua aplicação à agricultura deverá ser encarado como um 

elemento de inovação em aspetos como o melhoramento dos constituintes do leite (ex. caseínas e 

outras proteínas) que podem dar novas vantagens competitivas à indústria regional.

O clima, a sua imprevisibilidade e as alterações climáticas a que os Açores são particularmente 

sensíveis são um dos maiores condicionantes presentes e futuros para a agricultura das ilhas. É de 

esperar que a imprevisibilidade crescente dos fenómenos climatéricos seja um fator determinante 

na equação produtiva regional.

Assim, importa conceber um mecanismo regional de seguros agrícolas, com ou sem a participação 

de Bruxelas, devendo as reivindicações açorianas ser dirigidas para as causas naturais e também para 

as variações do mercado.

Deverão ser criados apoios efetivos a sistemas de aproveitamento da biomassa agropecuária para 

a produção de energia, tal como apoiar a implementação de sistemas que utilizem as energias 

renováveis, de modo a conseguir-se o autoaprovisionamento energético das explorações.

A reestruturação fundiária deve ser um esforço constante em qualquer estratégia para a agricultura 

Açoriana. As ações a desenvolver deverão envolver senhorios e rendeiros, premiar o aluguer aos 

confinantes dos seus terrenos, auxiliando a permuta de terrenos e atribuindo bónus nos projetos de 

investimento que considerem a compra de terrenos para emparcelar. 

A área e qualidade da floresta natural dos Açores deverão ser incrementadas, quer através do setor 

público quer através do setor privado, nomeadamente através de apoios à sua manutenção. Com 

medidas neste âmbito, permitir-se-á salvaguardar a imagem dos Açores e os seus recursos naturais, 

proporcionando, simultaneamente, rendimento aos detentores dessas áreas naturais. Pretende-se, 

assim, fomentar o turismo e potenciar a marca Açores.

A floresta de produção deverá evoluir no sentido da multifuncionalidade e a qualidade do lenho 

produzido deverá ser alvo de uma importante mudança, no sentido de aumentar a sua qualidade 

e valor, nomeadamente através do aumento da diversidade da floresta, privilegiando as espécies 

folhosas.

A Universidade dos Açores e os serviços da DRRF devem continuar e melhorar os programas de 

desenvolvimento florestal e o LNEC, o INOVA e a Universidade dos Açores, a par das empresas do 

setor florestal, devem procurar aumentar o valor acrescentado dos produtos florestais e inovar desde 

a instalação dos povoamentos florestais até à produção e comercialização de produtos florestais.

PrODUçãO rEgIONAL CENTrADA NA 

SUSTENTAbILIDADE AMbIENTAL

APLICAçãO DA bIOTECNOLOgIA à 

AgrICULTUrA COMO ELEMENTO DE 

INOVAçãO

INCrEMENTAr A árEA E A qUALIDADE DA 

FLOrESTA NATUrAL DOS AçOrES
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OrIENTAçõES E ObjETIVOS ESTrATégICOS

A nível nacional constituem guias de orientação e instrumentos estratégicos com especial relevância 

no processo de decisão e de delineação regional no sector do mar os seguintes:

•	 ENM	(2013)	-	Estratégia	Nacional	para	o	Mar	e	o	seu	plano	de	ação

•	 Lei	de	Bases	do	Ordenamento	Espacial	do	Espaço	Marítimo	-	Lei	n.º	17/2014,	de	10	de	abril

•	 PROMAR-	programa	operacional	para	a	PESCA

•	 Plano	Estratégico	para	a	Aquicultura	Portuguesa	(em	discussão	pública)

Já a nível regional, os principais documentos orientadores que preconizam as estratégias e ações no 

âmbito do mar são os seguintes:

•	 Plano	de	Ordenamento	do	Espaço	Marinho	(em	elaboração)

•	 Planos	de	ordenamento	orla	costeira	(10,	1	por	ilha)

•	 Rede	Regional	de	Áreas	Protegidas,	que	inclui	os	Parques	Naturais	de	Ilha	(componente	Terres-

tre) e o Parque Marinho dos Açores 

•	 Decreto	Legislativo	Regional	29	de	2010	A,	Quadro	Legal	da	Pesca	Açoriana

•	 Decreto	Legislativo	Regional	n.º	22/2011/A,	de	4	de	Julho	de	2011	(quadro	legal	da	aquicultura	

açoriana)

•	 Decreto	Legislativo	Regional	n.º	9/2012/A,	de	20	de	Março	de	2012	(regime	jurídico	do	acesso	e	

utilização de recursos naturais da Região Autónoma dos Açores para fins científicos)

No caso do mar, Os Açores como Região NUTS 2 da União Europeia seguem as principias orientações 

estratégicas em referência ao nível de governação europeia. Assim, a Política Marítima Integrada (PMI) 

baseia-se em três documentos base, designadamente, o Livro Azul da Política Marinha Integrada, O 

Plano de Acão da Política Marinha Integrada e a Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (DQEM). O 

objetivo destes instrumentos é suportar os eixos estratégicos da PMI relativamente a:

•	 Maximização	da	utilização	sustentável	dos	oceanos	e	mares;

•	 Construção	de	uma	base	de	conhecimentos	e	inovação	para	a	política	marítima;

•	 Maximização	da	qualidade	de	vida	nas	regiões	costeiras;

•	 Promoção	da	visibilidade	da	Europa	marítima;

•	 Promoção	da	liderança	europeia	nos	assuntos	marítimos	internacionais.

MAr

III.  DESENVOLVIMENTO

Por outro lado, relativamente ao quadro internacional, a União Europeia têm, explícita ou implicitamente, 

transferido parte de seus poderes para os Estados Membros, no que respeita a UNCLOS e a outros 

acordos regionais. 

Deve-se salientar, ainda, a importância da política de vizinhança da EU, especialmente, no que se refere 

à governança dos mares regionais e às cooperações transnacionais que visam o desenho de estratégias 

integradas e coerentes com o desenvolvimento sustentável. Em relação ao último ponto, são de 

destacar certas iniciativas com os países em adesão à UE, como é o caso da Região Este do Continente 

Europeu, e com a Região do Oceano Atlântico (Estratégia Europeia para o Atlântico).

Os desafios que a PMI enfrenta no contexto internacional, como sejam a globalização e 

competitividade, as alterações climáticas, a degradação do ambiente marinho, a segurança marítima 

e a segurança energética, bem como a sustentabilidade global, fazem repensar a necessidade de uma 

visão mais estratégica e integrada. Os três domínios de governação que se seguem são especialmente 

importantes nas águas marinhas europeias e vários são os passos dados a nível Europeu neste sentido: 

Sistema de vigilância marítima, o desenvolvimento de mecanismos legais e a sua implementação são 

um tema crucial para uma utilização segura do espaço marinho; Ordenamento do espaço marítimo, 

como instrumento de planificação essencial para uma tomada de decisão sustentável; Informação, 

consolidação de uma infraestrutura como fonte exaustiva e acessível de dados e informação.

Em 2010 foi lançada pela Comissão Europeia a Estratégia Europa 2020, com o intuito de fazer frente às 

dificuldades económicas e renovar a visão Europeia em matéria de crescimento e emprego. No âmbito 

desta estratégia, foram definidos cinco objetivos principais a atingir pela UE até ao final de 2020. Esses 

objetivos dizem respeito ao emprego, à investigação e desenvolvimento, ao clima/energia, à educação 

e à inclusão social e redução da pobreza.

Esta Estratégia apresenta três prioridades para o crescimento. Assim, define esta Estratégia que o 

crescimento deve: 

•	 Inteligente,	baseando-se	na	educação,	na	investigação	e	na	inovação;

•	 Sustentável,	promovendo	uma	economia	mais	eficiente,	em	termos	de	utilização	dos	recursos,	

mais ecológica e mais competitiva;

•	 Inclusivo,	fomentando	uma	economia	com	níveis	elevados	de	emprego	que	assegure	a	coesão	

social e territorial.

Por último, e no seguimento da Estratégia Europa 2020, foi lançada a Estratégia Atlântica Europeia, 

que aponta a Economia do mar como uma componente chave para a Estratégia Integrada da UE para 

o Espaço Atlântico.

A Estratégia Atlântica Europeia lança oportunidades e desafios classificados em cinco temas: 

1 - A implementação da abordagem dos ecossistemas;

2 - Redução da pegada de carbono, neste sentido é esperada uma redução da dependência ener-

gética de combustíveis fósseis; 

3 - A exploração sustentável dos recursos naturais dos fundos marinhos;

4 - Resposta a ameaças e emergências;

5 - Crescimento social e inclusivo no seguimento da estratégia 2020, focado em energia e ambiente. 

Entre as principais linhas estratégicas de enquadramento para o desenvolvimento de propostas de 
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ação destacam-se:

•	 Horizonte	2020,	um	quadro	para	a	investigação,	inovação	e	desenvolvimento	tecnológico;

•	 A	reforma	da	Política	Comum	de	Pescas;

•	 A	Diretiva	Quadro	Estratégia	Marinha;	

•	 A	política	marítima	para	controlo	marítimo,	conhecimento	marinho	e	ordenamento	marinho;

•	 Instrumento	de	política	externa,	principalmente	com	terceiros	países	na	proteção	da	navegação	

atlântica;

•	 Necessidade	de	estabelecimento	de	prioridades	de	investigação,	projetos-piloto,	diálogos	e	in-

vestimentos estratégicos, no âmbito das estratégias de investigação e inovação.

SITUAçãO DE rEFErêNCIA rEgIONAL

CONTEXTUALIZAçãO gErAL

A distribuição longitudinal das ilhas açorianas determina que a Zona Económica Exclusiva (ZEE) dos 

Açores, uma Subárea da ZEE nacional, se estenda por 953.633 Km2, correspondendo a cerca de 55 % e 

16 % da ZEE de Portugal e da União Europeia, respetivamente. Enquanto extensão natural do território 

terrestre, representa mais de 400 vezes a área emersa do arquipélago. Apesar da ausência de uma 

plataforma continental, a dimensão da ZEE confere aos Açores grande importância estratégica, 

nomeadamente na investigação científica, na sustentação económica das populações, na criação 

de novas oportunidades de emprego e de desenvolvimento social e na preservação do património 

marítimo histórico. 

Para além das características geográficas, biofísicas e socioeconómicas do arquipélago dos Açores, 

há a considerar a sua insularidade, ultraperiferia e, claro, posição geoestratégica. Nesse sentido, uma 

das especificidades dos Açores é o seu estatuto de Região Ultraperiférica da União Europeia (RUP). 

As vantagens associadas a este estatuto referem-se à dimensão estratégica que outorga a seu favor 

no âmbito da União Europeia, nomeadamente no domínio marítimo e no desenvolvimento de uma 

economia do mar diversificada.

 A importância do Mar dos Açores extravasa, assim, a escala regional, sendo invocada, recorrentemente, 

em processos negociais entre a Região, o Estado Português e a União Europeia, sobretudo quando 

estão em causa iniciativas políticas de gestão de recursos marinhos.

Um dos principais desafios na área do Mar refere-se ao aproveitamento do seu potencial para 

promoção de desenvolvimento económico, em particular no que toca, por um lado, ao reforço de 

atividades tradicionais, como a pesca e o transporte marítimo e, por outro, à integração de atividades 

emergentes, como o turismo marítimo, nomeadamente o avistamento de cetáceos, mergulho, 

mergulho com tubarões, etc... Devido ao grande leque de atividades relacionadas com estes novos 

usos do mar urge a necessidade de estabelecer algum regulamento capaz de gerir esta multiplicidade 

de usos, mediante instrumentos de ordenamento do espaço marítimo. 

CONSTrANgIMENTOS JUrÍDICOS E ADMINISTrATIVOS

 O arquipélago dos Açores constitui uma Região Autónoma da República Portuguesa com personalidade 

jurídica de direito público, consagrada na Constituição da República de 1976, dotada de autonomia 

política, legislativa, administrativa, financeira e patrimonial. O estatuto político-administrativo, 

aprovado pela Lei n.º 39/80, de 22 de Agosto, e alterado pela Lei n.º 9/87, de 26 de Março, pela Lei n.º 

61/98, de 27 de Agosto, e pela Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro, (Ver Anexo 2), define as competências 

da administração regional e a estrutura e funcionamento dos órgãos de governo próprio: a Assembleia 

Legislativa Regional (sediada na cidade da Horta) e o Governo Regional (sediado na cidade de Ponta 

Delgada). Os diferentes departamentos do Governo Regional dos Açores distribuem-se pelas ilhas 

de São Miguel, Terceira e Faial. O artigo 2.º da Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro, define-se o território 

regional da Região Autónoma dos Açores, composto pelas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, 

Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo, bem como os seus ilhéus, as águas interiores, o mar 

territorial e a plataforma continental contíguos ao arquipélago.

Quanto aos poderes autónomos sobre as zonas marítimas portuguesas, o artigo 8º do Estatuto, salienta-

se que a Região tem o direito de exercer, conjuntamente com o Estado, poderes de gestão sobre as 

águas interiores e o mar territorial que pertençam ao território regional e que sejam compatíveis com a 

integração dos bens em causa no domínio público marítimo do Estado. Por sua vez, a Região é também 

a entidade competente para o licenciamento, no âmbito da utilização privativa de bens do domínio 

público marítimo do Estado, das atividades de extração de inertes, da pesca e da produção de energias 

renováveis. Acresce, ainda, que os demais poderes reconhecidos ao Estado Português sobre as zonas 

marítimas sob soberania ou jurisdição nacional adjacentes ao arquipélago dos Açores, nos termos do 

Direito Internacional, são exercidos no quadro de uma gestão partilhada com a Região, salvo quando 

esteja em causa a integridade e soberania do Estado.

Relativamente às matérias de interesse específico, para as quais a Região tem competências 

legislativas próprias, importa destacar as pescas, mar e recursos marinhos (artigo 53.º do estatuto 

político-administrativo), o ambiente e o ordenamento do território (artigo 57.º do estatuto político-

administrativo).

No primeiro domínio, as competências legislativas da Região Autónoma dos Açores abrangem, entre 

outras, as condições de acesso às águas interiores e ao mar territorial, os recursos piscatórios e outros 

recursos aquáticos, incluindo a sua conservação, gestão e exploração, a atividade piscatória em águas 

interiores e mar territorial, a aquicultura e transformação dos produtos da pesca, as embarcações de 

pesca que exerçam a sua atividade nas águas interiores e mar territorial, a pesca lúdica e as atividades 

de recreio náutico.

Ainda em relação ao Mar dos Açores, salienta-se que, além de outras matérias de interesse específico, 

as competências legislativas incluem a proteção do ambiente, a promoção do equilíbrio ecológico 

e defesa da natureza e dos recursos naturais, a fiscalização e monitorização de áreas protegidas e 

classificadas, de zonas de conservação e de proteção (terrestres e marinhas) e de recursos naturais 

(incluindo habitats, biodiversidade, fauna e flora), o controlo da qualidade ambiental, o planeamento 

do território e os instrumentos de gestão territorial.

Atualmente a necessidade de aplicação das responsabilidades ante os novos desafios de 

desenvolvimento do Mar dos Açores, impõem uma definição jurídica clara das competências de 
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gestão partilhada no sentido de união de sinergias entre os vários níveis de governação para uma 

gestão efetiva e sustentada do Mar dos Açores. 

Por outro lado, as avaliações sectoriais demonstram que as pescas representam um sector fundamental 

de desenvolvimento económico e social da Região. No entanto, os constrangimentos atuais relativos 

à gestão deste recurso fazem levantar questões relacionadas com competitividade, valoração e 

restruturação do sector.

DIAgNóSTICO - ANáLISE SWOT

Na identificação de linhas de ação prioritárias na área do mar para os Açores é importante adotar uma 

abordagem de desenvolvimento sustentado vocacionado para uma economia de crescimento, que aposte 

na conservação dos recursos e na manutenção das suas qualidades e especificidades. A especialização na 

área do Mar como vantagem competitiva da Região poderá direcionar a definição de políticas, criando 

sinergias entre crescimento e sustentabilidade. O reconhecimento da Região a nível internacional refere 

a sustentabilidade e qualidade ambiental como vias para este desenvolvimento económico.

  PONTOS FOrTES

•	 Laboratório	 natural	 único	 com	 grande	 diversidade	 de	 habitats	 e	 elevada	 biodiversidade	

(decorrente da qualidade da água, forte agitação, regime de correntes, grandes profundidades 

e afastamento em relação aos territórios vizinhos);

•		 Elevado	 potencial	 para	 diversas	 atividades	 de	 recreio	 e	 lazer,	 constituindo	 um	 atrativo	

marítimo turístico com interesse económico;

•		 Elevado	numero	Zonas	Balneares	e	Praias	com	boa	qualidade	da	água;

•		 Adequadas	infraestruturas	costeiras	de	suporte	as	atividades,	como	marinas	e	portos;

•		 Elevado	número	de	Áreas	Costeiras	e	Marinhas	Protegidas,	enquadradas	na	Rede	Regional	de	

Áreas Protegidas; 

•		 Existência	de	instrumentos	de	ordenamento	para	zonas	costeiras;

•		 Importante	nicho	ecológico	para	espécies	marinhas;

•		 Existência	de	habitats	únicos	como	fontes	hidrotermais	e	montes	submarinos	com	elevada	

riqueza biogenética e forte potencial para investigação na biotecnologia azul;

•		 Elevado	Know-how	em	matéria	de	investigação	marinha.

  PONTOS FrACOS

•		 Zona	geológica	com	elevada	dinâmica	tectónia	e	vulcânica;

•		 Elevada	vulnerabilidade	dos	recursos	biológicos,	genéticos	e	minerais;

•		 Condições	climáticas	adversas;

•		 Insuficiente	capacidade	de	fiscalização	do	território	e	das	pescas;

•		 Necessidade	 de	 instrumentos	 de	 gestão	 adequados	 à	 gestão	 do	 Mar	 e	 de	 revisão	 dos	

existentes;

•		 Inexistência	de	uma	estratégia	para	o	Mar	dos	Açores;

•		 Desarticulação	 e	 cooperação	 entre	 políticas	 sectoriais	 –	 existência	 de	 conflitos	 de	 usos	 e	

entre utilizadores;

•		 Sistemas	de	transportes	marítimos	limitado;

•		 Qualificação	limitada	dos	recursos	humanos	nos	setores	do	Mar;

•		 Sobre-exploração	dos	recursos	pesqueiros;

•		 Padrões	de	exploração	desajustados;

•		 Concorrência	internacional;	

•		 Dispersão	e	descontinuidade	dos	bancos	de	pesca	na	ZEE;

•		 Pouca	valorização	aos	produtos	do	Mar;

•		 Limitações	do	mercado	interno	regional;

•		 Indústria	de	transformação	limitada	praticamente	ao	atum;

•		 Poluição	decorrente	de	descargas	poluentes	não	controladas;

•		 Mar	com	elevada	Profundidade.

 

  OPOrTUNIDADES

•		 Posicionamento	 dos	 Açores	 como	 Região	 Marítima	 Europeia,	 devido	 a	 sua	 extensa	 Zona	

Económica Exclusiva (ZEE) e proposta de extensão da Plataforma continental (Art. 76 UNCLOS);

•		 Potencialidades	no	uso	sustentável	em	detrimento	da	exploração	intensiva	dos	recursos	marinho;

•		 Desenvolvimento	de	novas	atividades	marítimas	sustentáveis;

•		 Desenvolvimento	de	aquacultura;

•		 Criação	de	novos	mecanismos	de	gestão	dos	recursos	marinhos,	tais	como	reservas	marinhas	

e estatutos de proteção de espécies;

•		 Modernização	da	frota	pesqueira	e	introdução	de	novas	tecnologias;	

•		 Conhecimento	e	exploração	do	Mar;

•		 Diversificação	e	sazonalidade	de	espécies	pesqueiras;

•		 Capacidade	de	desenvolver	produtos	tradicionais	e	artesanais	de	qualidade;

•		 Certificação	e	rotulagem	dos	produtos	frescos	e	transformados;

•		 Abertura	de	novas	vias	de	navegação,	dando	uma	maior	centralidade	da	Região	no	Atlântico.	

•		 Aumento	da	exportação	de	carga	internacional	para	outros	destinos	económicos;

•		 Potencialidades	associadas	a	plataformas	de	apoio	à	navegação	no	Atlântico	Norte	(relacionadas	

com os compromissos da Politica Marítima Europeia de uso combustíveis mais limpos);

•		 Potencial	de	exploração	mineral	dos	fundos	marinhos;

•		 Enquadramento	 da	 Estratégia	 para	 o	 Atlântico	 com	 especial	 foco	 numa	 Economia	 Azul	

sustentada; 

•		 Checkpoint	na	Macaronésia,	no	seguimento	da	Estratégia	Atlântica;

•		 Potencial	do	Turismo	de	Cruzeiros;	

•		 Sinergias	na	criação	de	um	Cluster	marítimo.	

  AMEAçAS

•		 Pressão	sobre	os	recursos	marinhos,	com	consequências	ao	nível	de	perda	de	serviços	e	de	

ecossistemas;

•		 Abordagem	política	do	Mar	setorial	e	desarticulada;
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•		 Desconhecimento	do	impacto	nos	ecossistemas	marinhos	e	das	suas	funções;

•		 Falta	de	dados	oceanográficos	e	económicos;

•		 Falta	de	transferência	de	conhecimento	e	comunicação	entre	investigação,	política	e	sociedade;

•		 Pouco	Investimento	regional	no	conhecimento	e	monitorização	do	meio	marinho;

•		 Investimentos	 realizados	 em	 função	 apenas	 de	 retorno	 económico	 em	 detrimento	 da	

qualidade e da sustentabilidade;

•		 Elevado	risco	de	investimentos	nas	atividades	e	negócios	ligados	ao	Mar.

PrOPOSTAS PArA AçãO E VALOrES

Em síntese, e de acordo com a análise realizada, deve ser salientada a necessidade de elaboração de 

uma estratégia integrada baseada na especialização dos Açores como Região Marítima Europeia. 

Nesse sentido, e após análise das principais condicionantes para uma política para o Mar dos Açores, 

identifica-se o seguinte conjunto de propostas de ação prioritárias: 

•	 A	 elaboração	 de	 uma	 estratégia	 para	 o	 Mar	 dos	 Açores	 que	 contemple	 trabalhos	 já	

desenvolvidos, com destaque para o desenvolvimento e implementação do Plano de 

Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores (POEMA) e o seu enquadramento com o 

quadro Nacional. Este será um ponto particularmente importante para os Açores devido à 

inadequação da atual Lei de bases do Ordenamento do Território, a qual apresenta certas 

lacunas que devem ser superadas para o caso específico do Mar dos Açores. Também neste 

contexto, é necessário um entendimento perante os novos desafios que o Mar dos Açores 

confronta em especial os relacionados com a sua exploração e com os processos relativos 

aos licenciamentos e royalties contemplados pela UNCLOS. Nesse sentido, uma definição 

conjunta de competências na gestão partilhada do Mar dos Açores por parte do Governo 

Nacional e o Governo Regional dos Açores permitirá uma adequada articulação dos interesses 

comuns. 

•	 Estabelecimento,	promoção	e	gestão	do	Parque	Marinho	dos	Açores,	passando	do	papel	para	

a sua operacionalização efetiva.

•	 Necessidade	de	desenvolvimentos	de	 instrumentos	de	gestão	para	a	componente	marinha	

dos Parques Naturais de Ilha, como planos de ordenamento e gestão que contemplem a 

criação de novas áreas ou de reservas multiusos nas zonas costeiras.

•	 Revisão	dos	Planos	de	Ordenamento	Orla	Costeira.

•	 	Desenvolvimento	de	um	Plano	de	Desenvolvimento	Sustentável	para	os	Açores	que	integre	o	

Mar e outras áreas de especialização como base para o desenvolvimento.

•	 Desenvolvimento	de	quadros	legais	para	os	novos	usos	do	Mar.

•	 Promoção	de	uma	cultura	do	Mar.

•	 Identificação	de	linhas	estratégicas	e	benefícios	de	especialização	e	diversificação	económica	

do Mar à escala de ilha ou de grupos de ilhas. 

•	 Reforço	 e	 revalorização	 do	 setor	 da	 pesca,	 com	 maior	 investimento	 na	 sociedade	 e	 em	

processos de reconversão.

•	 	Desenvolvimentos	de	um	sistema	de	transporte	marítimo	estruturado,	em	particular	no	que	

refere ao transporte dos passageiros.

•	 Criação	de	mecanismos	de	integração	de	interessados	na	área	do	Mar.

•	 Desenvolvimento	das	ligações	de	ambos	os	lados	do	Atlântico	em	matéria	de	investigação	e	

economia marítima.

•	 Desenvolvimento	de	condições	para	a	criação	de	um	cluster	do	Mar	com	forte	componente	

empresarial.
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OrIENTAçõES E ObjETIVOS ESTrATégICOS

A nível nacional constituem guias de orientação e instrumentos estratégicos com especial relevância 

no processo de decisão e de delineação do setor energético regional os seguintes: ENE - Estratégia 

Nacional para a Energia; PNAEE - Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética; PNAC - Plano 

Nacional para as Alterações Climáticas; e PNAER - Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis.

Já a nível regional, os principais documentos orientadores que preconizam as estratégias e ações em 

matéria de energia são os seguintes: Plano Estratégico para a Energia nos Açores; PAESI - Plano de 

Ação para a Energia Sustentável das Ilhas; Plano Estratégico para a Mobilidade Elétrica dos Açores; 

Desafios do Protocolo de Quioto na Região Autónoma dos Açores; e Relatórios da Iniciativa Green 

Islands Açores.

O Plano Estratégico para a Energia dos Açores, elaborado a 16 de julho de 2008, constitui a primeira 

e principal carta de intenções no domínio da energia da Região. Nele estão delineadas as estratégias 

e as metas para o uso e fornecimento de energia para o período 2008-2018. 

Constituem metas do Plano Estratégico para a Energia dos Açores para 2018: 

•	 75	%	da	eletricidade	proveniente	de	fontes	renováveis;	

•	 40%	da	energia	primária	total	proveniente	de	fontes	renováveis;	

•	 50%	da	energia	primária	total	utilizada	sob	a	forma	de	eletricidade.

Após a realização de inúmeros estudos que versaram, entre outros assuntos, sobre recursos 

energéticos endógenos, soluções de eficiência energética, mobilidade sustentável e 

comportamentos, estudos esses que resultaram da parceria entre o Governo Regional dos Açores, 

a Universidade dos Açores e o Programa MIT – Portugal, iniciativa conhecida como Green Islands 

Açores, com protocolo de cooperação celebrado a 26 de outubro de 2009, apresentaram-se como 

principais estratégias para o uso e fornecimento de energia: 

•	 o	aumento	da	utilização	de	recursos	energéticos	endógenos;	

•	 o	aumento	da	eficiência	na	utilização	da	energia	final;

•	 a	modernização	do	desenho	das	redes	de	distribuição	de	energia	em	todas	as	nove	ilhas	do	ar-

quipélago.

ENErgIA
Em 2010, com a participação dos Açores no projeto ISLE-PACT - Pacto das Ilhas da União Europeia 

para a Energia Sustentável, foi acrescentada mais uma meta às atrás indicadas, nomeadamente: a 

redução das emissões de CO2 em pelo menos 20%, face à referência de 2005, até ao ano 2020.

Os objetivos que se pretendem atingir com as quatro metas traçadas são os seguintes:

•	 redução	das	importações	de	combustíveis	fósseis,	de	forma	a	incrementar	a	independência	e	

segurança energéticas e a assegurar maior sustentabilidade económica da Região a longo prazo; 

•	 minimização	da	contribuição	para	as	alterações	climáticas	por	via	das	emissões	de	gases	com	

efeito de estufa, sobretudo considerando a influência específica dos setores particularmente 

vulneráveis, como a agricultura e o turismo, na economia regional;

•	 estímulo	 ao	 desenvolvimento	 social	 e	 económico,	 através,	 nomeadamente,	 da	 promoção	 de	

atividades relacionadas com as fontes de energia de origem renovável, eficiência energética, 

planeamento urbano e mobilidade sustentável.

No âmbito do projeto ISLE-PACT, procedeu-se à assinatura de um pacto para a sustentabilidade 

energética, que reiterou o objetivo político de redução das emissões de CO2 no conjunto das ilhas 

participantes, o qual foi suportado por Declarações de Compromisso das autoridades de cada uma 

das ilhas ou regiões insulares participantes, no caso dos Açores, da Secretaria Regional do Ambiente 

e do Mar.

Para alcançar as metas ao nível da redução de CO2, foram desenhadas medidas de valorização de 

energias renováveis, de eficiência energética e de introdução de tecnologias de transporte mais 

sustentáveis, medidas essas que se consubstanciaram sob a forma de Planos de Ação para a Energia 

Sustentável das Ilhas (PAESI).

O PAESI do Arquipélago dos Açores propõe três conjuntos de medidas, nomeadamente: 

•	 o	incremento	da	percentagem	de	energia	primária	de	origem	renovável;	

•	 o	aumento	da	eficiência	energética	em	diversas	formas	de	utilização	de	energia	e	a	migração	da	

utilização de combustíveis fósseis para eletricidade ou diretamente para fontes de origem reno-

vável.

Nos Açores as metas que se definiram para os PAESI resultaram na revisão, em baixa, do conjunto 

das metas constantes do Plano Estratégico para a Energia dos Açores, devido, sobretudo, aos 

constrangimentos da conjuntura económica nacional e internacional, tendo sido assumidas, assim, 

METAS DA ENErgIA DOS AçOrES PArA 2018

AUMENTO DOS rECUrSOS ENDógENOS E 

rEDUçãO DAS EMISSõES DE CO2 EM 20% 

ATé AO ANO DE 2020

PLANOS DE AçãO PArA A ENErgIA 

SUSTENTáVEL DAS ILHAS
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as seguintes novas metas: 

•	 60%	da	produção	de	eletricidade	de	origem	renovável;	

•	 20%	da	energia	primária	utilizada	de	origem	renovável;

•	 35%	da	energia	primária	total	utilizada	sob	a	forma	de	eletricidade.

Ressalve-se que, apesar de serem públicos, tanto o Plano Estratégico para a Energia nos Açores, 

como o Plano de Ação para a Energia Sustentável das Ilhas não podem ser considerados oficiais, uma 

vez que não foram formalmente aprovados por via de Resolução de Conselho de Governo. 

O Plano Estratégico para a Mobilidade Elétrica, por sua vez, apesar de estar concluído há mais de um 

ano, não foi divulgado e também não se encontra oficialmente aprovado.

SITUAçãO DE rEFErêNCIA rEgIONAL

De uma forma geral, constata-se que, à semelhança do que sucede a nível nacional, o contexto 

regional para a Energia é preocupante, caracterizando-se por uma elevada dependência externa, 

uma elevada intensidade carbónica e por baixos índices de eficiência ao nível da sua utilização.

DEPENDÊNCIA EXTErNA 

Os Açores importam quase toda a energia primária de que necessitam sob a forma de combustíveis 

fósseis. Importa, a este nível, evidenciar que esta dependência é extremamente indesejável, tendo 

em consideração a conhecida volatilidade dos mercados internacionais deste tipo de combustíveis, 

com uma tendência óbvia para o aumento dos seus preços. 

Esta dependência energética expõe a economia regional a um círculo vicioso perigoso: o aumento 

da fatura energética reduz a capacidade de investimento que, por sua vez, seria necessária para 

promover a adoção de medidas de melhoria do desempenho energético cruciais à redução da fatura 

energética. Assim, e no contexto da dependência energética externa que caracteriza a Região e que 

a sujeita aos preços de abastecimento energéticos que tendem a aumentar, a economia regional 

enfrenta riscos acrescidos de diferenciação negativa face a mercados concorrentes. 

Adicionalmente, a exposição continuada à flutuação dos preços dos bens energéticos tem outros 

problemas que se intensificam no contexto regional, como sejam:

•	 Diminuição	do	poder	de	compra	das	famílias,	ameaçando,	de	forma	agressiva,	a	qualidade	de	

vida dos agregados em situação de maior fragilidade económica;

•	 Agravamento	 da	 desigualdade	 de	 oportunidades	 em	 comparação	 com	 outros	 territórios,	 na	

medida em que impõe custos acrescidos aos espaços insulares devido à sua dimensão reduzida 

e ao seu isolamento;

•	 Redução	da	diversidade	setorial	do	tecido	económico,	na	medida	em	que	fragiliza	as	empresas	

energeticamente mais exigentes, como sejam, por exemplo, as do setor do leite, ameaçando, 

consequentemente, a resiliência do tecido económico, a estabilidade dos clusters setoriais e o 

emprego;

•	 Contribuição	para	o	aumento	da	fragilidade	da	competitividade	das	exportações,	colocando	os	

produtos regionais em clara desvantagem (em termos de custos) relativamente a outros de mer-

cados externos que não estejam sujeitos aos constrangimentos do isolamento geográfico;

•	 Favorecimento	de	um	fenómeno	de	“parasitismo	económico”,	na	medida	em	que	se	passam	a	

apoiar (financiar) atividades que, à falta de procura de alternativas que promovam a sua consoli-

dação e sustentabilidade, vivem ou sobrevivem à custa de cofinanciamentos;

•	 Aumento	da	despesa	pública,	na	medida	em	que	os	custos	de	energia	são	uma	fatia	muito	signi-

ficativa da despesa pública corrente.

INTENSIDADE CArBóNICA 

Sendo as fontes energéticas dominantes nos Açores os combustíveis fósseis, não podemos ficar 

alheios ao facto de a sua conversão/combustão para a produção de eletricidade, por exemplo, ser 

responsável pela geração de gases poluentes com efeito de estufa (GEE), tais como dióxido de 

carbono, óxidos de azoto, partículas e outros, com impactos negativos sobre a qualidade do ar e 

sobre a saúde humana. 

A emissão de GEE constitui uma matéria revestida de importância ambiental, pelo que, a par 

do interesse de redução com custos de externalidades negativas evitáveis relacionados com a 

dependência energética regional, ela alavanca a criação de condições favoráveis à promoção 

das energias renováveis, enquanto recursos energéticos ‘limpos’ propulsionadores de novas 

oportunidades tecnológicas para o sistema produtivo regional. 

No que concerne às energias renováveis, a aposta tem de considerar a disponibilidade de recursos 

endógenos com maior potencial de exploração por ilha, que são os seguintes:

•	 Energia	geotérmica	nas	ilhas	de	São	Miguel	e	Terceira;

•	 Energia	eólica	em	todas	as	ilhas;	

•	 Energia	hídrica	em	São	Miguel,	Terceira,	Flores,	Faial	e	São	Jorge;

•	 Energia	solar	em	todas	as	ilhas,	especialmente	vocacionada	para	o	aquecimento	de	águas	sanitárias;	

•	 Energia	da	biomassa	especialmente	nas	ilhas	de	maior	dimensão.

III.  DESENVOLVIMENTO

AçOrES IMPOrTAM qUASE TODA A ENErgIA 

PrIMárIA DE qUE NECESSITAM

DEPENDêNCIA ENErgéTICA ExPõE A 

ECONOMIA rEgIONAL A UM CÍrCULO 

VICIOSO PErIgOSO

FONTES ENErgéTICAS DOMINANTES NOS 

AçOrES gErAM gASES POLUENTES COM 

EFEITO DE ESTUFA
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No entanto, e apesar das orientações e dos compromissos assumidos sobre matéria de redução 

e controlo das emissões dos GEE, é de frisar que os transportes são responsáveis por uma grande 

fatia dessas emissões (mais de 80%), sendo que, até ao momento, têm sido de pequeno efeito as 

medidas implementadas para controlo das emissões associadas a este setor, pelo que, infelizmente, 

estamos aquém de cumprir as metas a que nos propusemos.

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENErgÉTICA 

Como já foi referido, o setor da energia, à semelhança do setor dos transportes, contribui de forma 

bem evidenciada para as alterações climáticas, já que constitui um dos principais responsáveis pelas 

emissões de gases com efeito de estufa. Esta é uma das razões que levam a que a política energética 

assuma especial relevância na definição da estratégia comunitária para o desenvolvimento 

sustentável. A dependência dos países da UE relativamente às importações de energia é 

tendencialmente crescente, o que acarreta implicações graves de ordem económica, social e 

política. Lógicas são, portanto, as tónicas que se têm colocado na promoção de formas de energias 

endógenas, limpas e renováveis, a par das que se colocaram na promoção da URE – Utilização 

Racional da Energia e na melhoria da eficiência energética, como formas de reduzir a dependência 

energética e de melhorar a segurança do aprovisionamento energético.

A ideia generalizada é de que o desenvolvimento de uma sociedade implica forçosamente o aumento 

das suas necessidades de conforto e do consumo de energia, mas a realidade é que essa correlação 

não é uma verdade universal e incontornável.

Nos Açores a utilização de energia tem evoluído de forma tendencialmente crescente ao longo de 

vários anos. No entanto, e mais recentemente, verifica-se uma redução dessa taxa de crescimento, 

chegando, em alguns casos, a verificar-se uma mudança nas tendência de evolução, o que poderá 

ser um indicador de que é possível fazer algo para moderar o ritmo do crescimento dos consumos 

de energia.

À parte dos investimentos tecnológicos em equipamentos de energia mais eficientes, que, tendo em 

consideração a conjuntura económica, se afiguram cada vez mais difíceis, a análise deste indicador, 

através da verificação de resultados de projetos, de campanhas e de outras ações e iniciativas, indicia 

que é possível apostar na componente comportamental dos consumidores de energia como forma 

de aumentar os níveis de eficiência energética na Região.

Se bem que se considere que a temática da energia continua a ser percecionada pelos açorianos 

como algo de complexo e revestido de alguma desconfiança, denota-se um evidente aumento 

do respeito dos utilizadores pelo recurso ‘energia’. Esta constatação poderá ser um indício de que 

as campanhas e o esforço realizados por algumas entidades, entre elas a extinta Agência Regional 

da Energia e Ambiente da Região Autónoma dos Açores, foram geradores de resultados e de que 

existe, de facto, espaço de manobra a este nível, quiçá com a aposta em novas campanhas e ações 

de esclarecimento público sobre a importância do uso eficiente da energia.

Não quer o cenário atrás apontado significar que não tem sido efetuado qualquer esforço no 

sentido de alteração da realidade energética regional. De facto, várias são as medidas que ao longo 

dos últimos anos têm vindo a ser adotadas.

No entanto, e apesar das várias medidas implementadas, os resultados têm sido algo parcos, quando 

se consideram os compromissos assumidos pela Região em matéria energética. Este cenário aponta 

para a necessidade de repensar a estratégia de atuação em matéria de Energia, o que, por sua vez, 

obriga a uma análise mais aprofundada das atividades económicas e das estruturas urbanas regionais. 

DIAgNóSTICO - ANáLISE SWOT

Qualquer que seja a abordagem à problemática energética, verifica-se que ela se desenvolve num 

triângulo cujos lados se referem à segurança do abastecimento, à competitividade económica 

e à adequação ambiental. Se bem que o triângulo dificilmente seja equilátero, pendendo, 

normalmente, o fator de decisão sobretudo sobre o lado da competitividade económica e 

sobre questões económicas, os outros lados têm, de forma gradual, vindo a ganhar importância 

crescente no desenho de opções estratégicas, planeamento, planos de investimento e modelos de 

desenvolvimento. Esta mudança prende-se, essencialmente, com a combinação de, por um lado, 

uma maior perceção das consequências ambientais decorrentes da utilização da energia e, por 

outro lado, uma pressão constante para aumentar a independência face à volatilidade do custo dos 

combustíveis fósseis.

Se bem que a segurança do abastecimento seja uma questão que se coloca sobretudo a nível 

nacional, a nível da Região é preciso lembrar que o que está em causa é a disponibilidade de energia 

para a atividade produtiva e para o bem-estar dos cidadãos, pelo que a segurança do abastecimento 

não se restringe ao aprovisionamento externo, abarcando igualmente o grau de eficiência com que 

se usam os recursos energéticos e a diversificação na exploração dos recursos energéticos locais.

Na Região, e à semelhança do que sucede no resto do país, a adoção de medidas na área da energia 

com objetivos de promoção da utilização racional da energia, do fomento da eficiência energética 

ou da produção descentralizada de energias renováveis, tem-se revelado extremamente lenta e 

pouco produtiva. 

III.  DESENVOLVIMENTO

PrOMOçãO DE FOrMAS DE ENErgIAS 

ENDógENAS, LIMPAS E rENOVáVEIS

rESULTADOS ObrIgAM A rEPENSAr A 
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ENErgIA
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Não desmerecendo as várias medidas implementadas, constata-se que as mesmas foram, sobretudo, 

dirigidas a pequenas comunidades, havendo a necessidade de as estender a um conjunto mais 

amplo de atores, de forma a abranger o maior número de utilizadores de energia. 

É importante aproveitar a emergência das questões energético-ambientais-económicas, podendo 

esta ser a resposta para a criação de condições para se obterem mudanças significativas conducentes 

ao alcance dos objetivos energéticos almejados.

É, por isso, crucial repensar a atuação na área da Energia, estudando as condições particulares da 

Região, por forma a encontrar os pontos diferenciadores e que constituem oportunidades a explorar.

  PONTOS FOrTES

•	 Existência	de	recursos	energéticos	endógenos	para	a	produção	de	energia	a	partir	de	 fontes	

renováveis (solar, eólica, ondas, biomassa e biogás); 

•	 Existência	de	know-how nos Açores, decorrente da participação no desenvolvimento de projetos e 

iniciativas diversos no domínio das energias renováveis, eficiência energética, e utilização de energia;

•	 Pioneirismo	no	aproveitamento	dos	seus	recursos	energéticos	endógenos	(uma	das	primeiras	

centrais hidroelétricas do país foi construída na ilha de São Miguel em 1899, o parque eólico de 

Santa Maria foi o segundo a entrar em funcionamento no país, a central geotérmica piloto do 

Pico Vermelho, em São Miguel, foi também a primeira do país e na ilha do Pico foi construída, em 

1998, a central experimental de Coluna de Água Oscilante (CAO) para produção de energia por 

meio da utilização da força do Mar);

•	 Interesse	 político	 e	 governamental	 na	 otimização	 dos	 modelos	 de	 iluminação	 pública	 e	 da	

gestão energética dos edifícios públicos, serviços, indústria e transportes;

•	 Realização	de	investimentos	diversos	para	o	aumento	da	penetração	de	energias	renováveis	na	

Região; 

•	 Realização	 de	 investimentos	 na	 rede	 de	 transportes	 coletivos,	 que	 passaram	 pelo	 incentivo	

da renovação de frotas (apoio à aquisição de veículos mais eficientes) e pela reformulação e 

expansão de redes de circuito;

•	 Criação	de	sistemas	de	incentivos	de	apoio	ao	investimento	privado	em	energias	renováveis;

•	 Imposição	de	critérios	mínimos	de	eficiência	energética	aos	edifícios,	por	via	da	implementação	

do Sistema de Certificação Energética e da Qualidade do Ar no Interior dos edifícios (SCE);

•	 Inexistência	de	grandes	variações	térmicas	na	Região	que	obriguem	a	investimentos	elevados	

em termos de climatização;

•	 Criação	 de	 know-how e atração de investimento para a Região por intermédio de iniciativas 

de visibilidade transnacional (projeto ISLE-PACT, Iniciativa Green Islands Açores, projeto 

experimental em parceria com a Younicos, na Graciosa, na área da armazenagem de eletricidade, 

com vista à aproximação de sistemas 100% renováveis).

III.  DESENVOLVIMENTO

é IMPOrTANTE APrOVEITAr A EMErgêNCIA DAS 

qUESTõES ENErgéTICO-AMbIENTAIS-ECONóMICAS

  PONTOS FrACOS

•	 Conjuntura	económica	recessiva;

•	 Existência	 na	 Região	 de	 nove	 microssistemas	 elétricos	 isolados	 e	 sem	 possibilidade	 de	

interligação entre si ou com as redes continentais;

•	 Elevada	dependência	energética	do	exterior;

•	 Elevada	dispersão	urbana	e	reduzida	densidade	populacional;

•	 Peso	elevado	dos	transportes	no	consumo	de	energia	final;

•	 Difícil	 articulação	 entre	 os	 sistemas	 de	 transportes	 e	 a	 ocupação	 urbana	 (muito	 dispersa	 e	

fragmentada, retirando eficácia às redes de transporte coletivo);

•	 Ineficiência	das	medidas	de	 incentivo	à	utilização	de	transportes	coletivos,	comprovada	pelo	

elevado recurso ao transporte individual;

•	 Elevadas	restrições	de	integração	da	produção	da	energia	elétrica	de	carácter	intermitente	em	

redes isoladas; 

•	 Estado	 de	 algumas	 tecnologias	 (por	 exemplo	 associadas	 à	 energia	 das	 ondas	 ou	 às	 eólicas	

offshore) ainda em fase de desenvolvimento;

•	 Elevado	 capital	 intensivo	 e	 de	 alto	 risco	 associado	 aos	 investimentos	 relacionados	 com	

tecnologias em estado de imaturidade tecnológica;

•	 Existência	de	vicissitudes	em	alguns	investimentos	experimentais	da	Região,	como	sejam,	por	

exemplo, a Central de Coluna de Água Oscilante da Ilha do Pico, que, embora concluída em 1999, 

não tem funcionado de forma continuada, e a central geotérmica da ilha Terceira, cujos milhões 

investidos em prospeção ainda não viram confirmado o potencial de produção esperado;

•	 Isolamento	 geográfico,	 clima	 agreste	 e	 reduzida	 escala	 logística	 dos	 portos	 que	 afetam	

negativamente o tempo e oneram os custos de fornecimento de peças e equipamentos para 

muitas das infraestruturas de energias renováveis;

•	 Falta	de	cultura	energética	e	ambiental,	em	particular	nos	setores	da	construção	e	da	indústria,	

com consequências na baixa eficiência energética do edificado público e privado e das atividades 

económicas;

•	 Falta	de	credibilidade	do	SCE,	devido	a	falhas,	nomeadamente	no	que	se	refere	à	preparação/

formação dos trabalhadores das empresas do setor da construção civil para a aplicação de 

alguns materiais (de isolamento, por exemplo), à não criação de competências na Região ao 

nível da formação de técnicos e figuras previstas naquele sistema (o processo de credenciação 

é extremamente penalizador para os técnicos da região) e, por fim, à falta de fiscalização/

verificação do cumprimento dos requisitos energéticos impostos pelo SCE.

  OPOrTUNIDADES

•	 Orientações	 existentes	 em	 matéria	 energética	 que	 favorecem	 a	 eficiência	 energética	 e	 a	

utilização racional de energia, as fontes de energia renováveis, a redução de emissões de gases 

com efeito de estufa e o combate às alterações climáticas;

•	 Constante	avanço	tecnológico	marcado	pelo	surgimento	de	soluções	inovadoras	no	setor	energético;

•	 Potencial	 efeito	 dinamizador	 do	 aproveitamento	 de	 fontes	 de	 energias	 endógenas	 sobre	 a	

atividade económica e o emprego;
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•	 Aumento	da	consciência	ambiental	das	populações,	que	favorece	a	sua	abertura	à	participação	

na promoção das energias endógenas e da eficiência energética. 

  AMEAçAS

•	 Pressão	sobre	os	mercados	internacionais	de	combustíveis	fósseis;

•	 Visão	 dos	 decisores	 sobre	 a	 problemática	 energético-ambiental	 por	 vezes	 restringida	 à	

componente económica;

•	 Desconhecimento	 ou	 aversão,	 por	 parte	 de	 alguns	 consumidores,	 associados	 às	 tecnologias	

mais eficientes;

•	 Investimento	inicial	elevado	necessário	para	a	aquisição	de	equipamentos	de	energias	renováveis	

ou de tecnologias mais eficientes;

•	 Retorno	de	investimento	relativamente	longo	(superior,	em	muitos	casos,	a	5	anos)	associado	à	

aquisição de equipamentos de energias renováveis ou de tecnologias mais eficientes;

•	 Escassez	 de	 capital	 para	 realização	 de	 investimentos	 e	 limitações	 no	 acesso	 a	 crédito	 em	

condições vantajosas, o que constitui um forte obstáculo à aquisição de equipamentos de 

energias renováveis ou de tecnologias mais eficientes;

•	 Retrocesso	na	implementação	do	Plano	Nacional	para	a	Mobilidade	Elétrica,	como	consequência,	

essencialmente, da imaturidade tecnológica das baterias e dos postos de carregamento, plano 

esse que se previa replicar de forma adaptada à realidade regional, ou seja, com as devidas 

reformulações;

•	 Desconfiança	 generalizada	 em	 relação	 aos	 veículos	 elétricos,	 no	 caso	 dos	 Açores,	 motivada,	

não só pela imaturidade tecnológica das baterias, mas também, e sobretudo, pela inexistência 

de serviços de assistência por parte das marcas que têm esses veículos, pelas avarias registadas 

em várias das viaturas elétricas adquiridas na Região e pelo não funcionamento da rede de 

carregamento em espaço continental devido a avarias nos equipamentos.

PrOPOSTAS PArA AçãO E VALOrES

Em suma, e de acordo com a contextualização do setor da energia previamente exposta, é seguro 

afirmar que qualquer que seja a estratégia a seguir no domínio da Energia, ela terá de ter subjacente 

uma série de princípios ou objetivos específicos orientadores, como sejam:

•	 A	promoção	da	eficiência	energética;

•	 O	aumento	da	penetração	de	fontes	de	energia	renováveis;

•	 A	promoção	da	redução	de	emissões	de	gases	com	efeito	de	estufa,	nomeadamente	do	CO2;

•	 O	combate	às	alterações	climáticas;

•	 A	promoção	da	Utilização	Racional	de	Energia,	como	forma	de	garantia	de	padrões	eficazes	e	

inteligentes de consumo.

São, efetivamente, estes os desígnios em matéria de energia nos Açores, se analisados os documentos 

orientadores existentes na Região. No entanto, não têm sido eficazes as ações desenhadas e 

delineadas com vista ao seu alcance. Apesar dos incentivos criados e das apostas feitas, continua a 

notar-se uma série de obstáculos e de entraves à sua eficácia, como seja a falta de uma verdadeira 

estratégia concertada.

Para que os esforços para atingir as metas traçadas sejam frutíferos, é crucial a adoção de um 

conjunto vasto de ações genéricas no âmbito do comportamento das populações e de ações 

específicas no âmbito dos diversos setores da atividade social e económica, ações e medidas essas 

que estão identificadas, mas cujas estratégias de implementação terão de ser reformuladas.

É seguro afirmar que apenas se poderá garantir/assegurar a solução das problemáticas mais 

prementes em matéria de energia, como sejam as relacionadas com o aprovisionamento energético, 

com base num exercício matricial de identificação das fontes ou vetores energéticos que melhor 

se adequam aos tipos de necessidades energéticas específicas (iluminação, mobilidade, calor/frio, 

etc.) de cada sistema (ilha por exemplo). Esta abordagem exige um estudo aprofundado da estrutura 

da procura, com uma caracterização consistente e permanentemente atualizada da distribuição 

da utilização de energia por setor de procura (indústria, transportes, edifícios residenciais e não-

residenciais) e por vetor energético (eletricidade, gás, combustíveis rodoviários). 

Se, por um lado, os dados associados ao vetor da eletricidade encontram-se atualizados e disponíveis 

com um grau elevado de fiabilidade, o mesmo não se pode dizer dos outros dois vetores, havendo 

muita dificuldade na obtenção dos dados e da informação concernente ao consumo de gás e de 

combustíveis rodoviários, de forma aglomerada, tratada e atualizada.

A estratégia a delinear deverá estar assente em bases sólidas e sustentáveis, partindo do pressuposto 

de que não é possível atingir os objetivos traçados sem se ter uma noção bem enraizada das medidas 

e ações necessárias para o efeito, as quais deverão ser traçadas em função de uma contextualização 

do estado do setor o mais realista e atualizada possível.

Importa referir que não vale a pena “fazer mais do mesmo” e que novos players terão de entrar 

em campo, se for pretensão verdadeira melhorar o contexto energético da Região, sendo que 

terá de passar a existir um empenho de comunicação entre entidades com relevância na matéria, 

como sejam, por exemplo, as autarquias. Este será, decididamente, um forte contributo para que se 

derrubem as resistências ao nível da implementação local de algumas ações, que se julga que trará 

benefícios ao nível da concertação da ação em matéria de energia, ao mesmo tempo que permitirá 

aumentar a abrangência das medidas a implementar. Além das autarquias, outras entidades terão de 

ser envolvidas no esforço a desenvolver, algumas das quais se encontram completamente alienadas 

em relação à sua importância para a mudança do paradigma energético regional. 

III.  DESENVOLVIMENTO
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Além disso, o setor da Administração Regional terá de passar a servir de exemplo e de modelo a 

seguir, cumprindo, efetivamente, com as medidas a que se propôs e que constam dos documentos 

regionais orientadores, nomeadamente o Plano Estratégico para a Energia nos Açores, o Plano de 

Ação Sustentável para as Ilhas dos Açores e o Plano Estratégico para a Mobilidade dos Açores. 

Sendo compreensível que o clima conjuntural económico não seja, de momento, o mais propício 

para a realização de investimentos, há que, pelo menos, reformular e adaptar os documentos 

orientadores.

Aliado à definição da estratégia e ações a implementar, há que promover o desenvolvimento de 

instrumentos e meios que possam ser utilizados para assegurar o acompanhamento, controlo e 

avaliação do impacto das medidas a implementar, como forma de garantia de que as estratégias têm 

o devido acompanhamento, são revistas do devido interesse e podem ser reformuladas em função 

de necessidades que surjam.

III.  DESENVOLVIMENTO

ADMINISTrAçãO rEgIONAL TEM qUE 

DAr O ExEMPLO
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III.  DESENVOLVIMENTO

OrIENTAçõES E ObjETIVOS ESTrATégICOS

A nível nacional, o documento de referência para o setor do turismo é o Plano Estratégico Nacional 

para o Turismo (PENT) 2013-2015. Trata-se de uma revisão da estratégia de desenvolvimento 

turístico nacional que, motivada por uma série de contributos decorrentes de uma auscultação a 

diversos agentes de interesse, passou a incorporar a evolução global da economia e consequentes 

impactos no comportamento do consumidor.

Nesse documento são definidos os objetivos nacionais para o setor turístico, os quais não se 

limitam ao ajustamento natural decorrente do impacto da evolução económica global, mas têm 

em consideração uma atuação proactiva dos agentes do setor para a execução bem sucedida de 

8 programas e 40 projetos.

Em termos de visão, proposta de valor e objetivos para os Açores, o PENT propõe “acelerar o 

crescimento da procura, principalmente internacional, aumentando significativamente os 

proveitos do alojamento”.

Tendo em conta a realidade regional e a consolidação qualitativa da imagem do Arquipélago 

como destino de natureza, foi delineada, em 2008, a estratégia do setor turístico sob a forma do 

Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores – POTRAA.

O objetivo global do POTRAA foi a promoção da afirmação e do desenvolvimento sustentável do 

setor turístico na Região.

Para a concretização deste objetivo global foram traçados quatro desígnios, nomeadamente:

1. A promoção do desenvolvimento do setor turístico açoriano;

2. A garantia de um desenvolvimento do setor processado dentro de estritos padrões de 

sustentabilidade ambiental, social e económica;

3. A contribuição do setor para um correto aproveitamento e gestão de todo o território insular;

4. A adoção de uma perspetiva de desenvolvimento turístico suscetível de contribuir para a 

justiça territorial e a solidariedade entre as partes constitutivas de todo o território.

TUrISMO

O objetivo global foi, ainda, subdividido em quatro objetivos complementares, designadamente:

1. Desenvolver as diversas componentes do sistema turístico regional, de forma a torná-lo mais 

competitivo e suscetível de assumir um lugar de destaque na economia regional;

2. Garantir uma correta expansão das atividades turísticas na Região, evitando conflitos com 

outras funções e proporcionando uma adequada ocupação e mobilização do território;

3. Desenvolver medidas com o intuito de garantir um desenvolvimento harmónico e equilibrado 

do setor turístico regional, tendo em conta as características naturais, humanas e económicas 

específicas da Região;

4. Adotar medidas que garantam uma repartição equilibrada dos fluxos turísticos de acordo com 

as potencialidades e capacidades das diversas ilhas, mas também, dentro de cada uma destas, 

entre as diversas áreas que as constituem (de acordo com as vocações específicas).

Para a concretização efetiva dos objetivos atrás enunciados, foi desenhado um Plano de Intervenção, 

desdobrado em medidas, que tem como base cinco Linhas Estratégicas de Desenvolvimento (LED).

Em 2010, e por verificação de inadequação dos limites da bolsa de camas afeta a cada uma das ilhas 

(considerando os ajustamentos impostos pela dinâmica de crescimento da oferta), determinou-se a 

suspensão parcial do POTRAA, suspensão a vigorar até à alteração deste plano setorial, alteração essa 

que ainda não teve lugar, apesar de ter sido anunciada publicamente para 2014, ano já findo.

A nível Regional existe ainda o Plano Estratégico para o Turismo no Triângulo (PETT), estando, 

presentemente, em elaboração o PEAT-GC - Plano Estratégico de Animação Turística para o Grupo 

Central. Este último tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentado das ilhas do 

Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), de forma a garantir a sua competitividade a 

longo prazo.

Para tal, este novo Plano prevê uma “unificação” das ilhas, por via da aposta em sinergias, como 

forma de atenuar e corrigir as assimetrias regionais e inter-ilhas.

Esta unificação impõe diversificação, aumento e melhoria da oferta turística, com enfâse no 

cluster turismo-lazer, em particular o turismo de natureza. 

Este plano tem como referência o Plano Estratégico Nacional para o Turismo (PENT), o Plano de 

Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores (POTRAA) e o Plano Estratégico para o 

Turismo no Triângulo (PETT).

SITUAçãO DE rEFErêNCIA rEgIONAL

O Turismo constitui uma das maiores atividades económicas mundiais, emergindo, inclusive, 

como uma das atividades de futuro, com capacidade de contribuir positivamente para a resolução 

de problemas económicos e sociais. 

PLANO DE OrDENAMENTO TUrÍSTICO DA 

rEgIãO AUTóNOMA DOS AçOrES

LINHAS ESTrATégICAS DE DESENVOLVIMENTO
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Nos Açores este setor ainda não encontrou a maturidade desejada. De facto, o turismo representa 

apenas cerca de 4% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) da Região Autónoma dos Açores. Verifica-

se, assim, que, apesar do potencial e da aposta feita nos últimos anos no setor do turismo na 

Região, este ainda se reveste de uma importância reduzida no contexto regional. 

Relativamente ao peso do turismo no emprego, os dados mais recentes indicam que cerca de 7% 

do emprego oferecido na Região deve-se à atividade turística.

Os dados estatísticos de 2014 demonstram que o número de turistas que chegou aos Açores 

variou entre os 11.550 em Dezembro e os 56.178 em Agosto, tendo sido o número anual total de 

visitantes, nesse ano, de 289.040.

Apesar da variação registada na procura nos meses de Inverno e Verão, a sazonalidade dos Açores 

não é tão pronunciada como nos tradicionais destinos de Sol e Praia.

No que se refere ao perfil do turista que visita os Açores, verifica-se que mais de metade dos 

turistas tem mais de 50 anos e 20% têm entre 35 a 44 anos. Quanto à proveniência dos visitantes 

dos Açores, cerca de 60% são Portugueses, cerca de 14% provêm dos países nórdicos e 14,2% 

provêm da América do Norte. A grande maioria (mais de 75%) exerce uma profissão e são turistas 

com elevado nível de formação, tendo 54% dos turistas formação superior. Quanto ao objetivo, 

entre 50% e 60% dos turistas visitam o Arquipélago para fins de descanso e lazer. 

Estes dados indiciam, assim, um perfil de turista experiente, com mais idade, com um elevado grau 

de formação académica, com maior disponibilidade financeira e que partilha as suas experiências 

de viagem com amigos e colegas. Trata-se, ainda, de um turista com elevada sensibilidade para as 

questões ambientais.

A partir do perfil atrás espelhado, é legítimo inferir que os turistas que visitam os Açores não 

procuram os destinos típicos de praia, mas sim experiências na natureza. A exploração desta 

realidade poderá constituir uma vantagem competitiva para o setor na Região, que se pode, 

mediante a criação das condições apropriadas, insurgir como destino de natureza de excelência.

Em termos de oferta ao nível do ecoturismo (turismo sustentável em áreas naturais – promove a 

conservação ambiental e a melhoria do bem-estar das populações locais), os Açores têm várias 

atividades ligadas à natureza, atividades culturais e gastronómicas e outras atividades ligadas ao 

comércio ou circuitos organizados por agências de viagens.

No que se refere às atividades de natureza, os Açores possuem um leque interessante de opções, 

tais como atividades espeleológicas, pedestrianismo, observação de aves e cetáceos, mergulho, 

golfe, surfe, etc.. 

O ecoturismo é uma tendência emergente no setor turístico que começa cada vez mais a ser explorada 

na Região. Apesar de representar apenas 7% do turismo mundial, na Europa, principal mercado emissor 

dos Açores, este valor é superior, sendo que entre 10% e 20% dos viajantes europeus procuram 

“opções verdes” e 20% a 30% estão conscientes das necessidades e valores de um turismo sustentável. 

Adicionalmente, há a considerar o crescimento anual de 20% a 30% que se regista no ecoturismo, valor 

cerca de três vezes superior ao do turismo de massas (turismo de sol e praia).

Aliada à “vasta” e interessante oferta de atividades de natureza e demais atividades de ecoturismo, 

há a destacar as paisagens idílicas e a sintonia entre a ocupação humana e o património natural 

que se regista na Região. 

De facto, motivos não faltam para que os Açores tenham sido classificados como as segundas 

melhores ilhas do mundo para turismo sustentável pela National Geographic Traveller, em 2007.

Algumas empresas do setor turístico que operam na Região estão atentas aos fatores de distinção e 

procuram vantagem competitiva pela certificação do seu produto. De facto, um número crescente 

de atividades tem-se vindo a desenvolver no domínio da certificação. Em 2012 foram galardoadas 5 

estruturas hoteleiras na Região com a Certificação Chave Verde, galardão internacional de boas 

práticas ambientais, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa. É de referir, ainda, que cerca de 

13% dos alojamentos nos Açores já estão abrangidos por certificados de qualidade/gestão ambiental.

A aposta nos Açores não se tem cingido, contudo, ao desenvolvimento da imagem de um destino 

de turismo de natureza. Os Açores têm muito mais a oferecer e existe trabalho efetuado no 

sentido de tornar a oferta turística mais vasta, aproveitando outros produtos com valor na Região, 

como sejam o património histórico-cultural e religioso. A este respeito, refira-se o Estudo do 

Observatório do Turismo dos Açores, que confirma que as paróquias católicas podem ser um 

contributo relevante para o fomento do turismo religioso na Região. 

Segundo aquele estudo, as paróquias desempenham um papel fundamental na organização de 

viagens de carácter religioso, podendo funcionar como instrumentos de promoção das festas do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres e de captação turística para a Região.

Ao nível do património histórico-cultural, existe igualmente uma considerável riqueza na Região, 

sendo interessante a oferta de recursos patrimoniais, de tradições, de elementos culturais, 

etc.. Também aqui, se bem que mais recentemente, tem havido alguma tónica, em termos de 

promoção - veja-se, a este respeito, por exemplo, a implementação dos seguintes itinerários 

turísticos temáticos:

•	 Rota	do	Vinho;

•	 Rota	dos	Vulcões;

•	 Rota	do	Queijo;

•	 Rota	da	Faina	Baleeira;	

•	 Rota	das	Águas	Férteis;

•	 Rota	dos	Colonos	e	Corsários.	

III.  DESENVOLVIMENTO

TUrISMO AINDA NãO ENCONTrOU A 

MATUrIDADE DESEjADA NOS AçOrES
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Ainda no que se refere ao património histórico-cultural regional, importa referir a classificação 

pela UNESCO da zona central de Angra do Heroísmo como Património da Humanidade, em 7 de 

Dezembro de 1983, tendo aquela sido a primeira cidade no país a ser inscrita na lista. Além da zona 

central de Angra do Heroísmo, também a Paisagem da Cultura da Vinha do Pico foi classificada em 

2004. Estas duas classificações revestem-se de um interessante potencial ao nível da promoção 

do património histórico e cultural da Região.

Constata-se, pelo exposto, que tem havido uma constante aposta na diversificação da oferta 

turística da Região. No entanto, e apesar da contínua aposta no setor turístico regional e do 

potencial comprovado, existem aspetos penalizadores e que carecem de reformulação, como 

sejam a promoção do destino, os sistemas de transportes, a formação dos profissionais do setor 

e a articulação da oferta.

PrOMOçãO

Apesar das enormes potencialidades, o destino Açores continua a não ter a notoriedade desejada, 

o que revela que a promoção generalista deste destino nos mercados emissores está a ser ineficaz.

O perfil de turistas que visitam os Açores está identificado, mas, incompreensivelmente, continua 

a não ser feita a aposta desejada nos nichos de mercado direcionados às características dos 

Açores, sendo evidente a necessidade de investimento em mercados da América do Norte.

Têm sido gastos milhões de euros para a promoção do destino Açores, mas, infelizmente, e 

eventualmente por culpa de uma conjugação de fatores diversos (clima, custos dos transportes, 

etc.), os números do turismo continuam a ser desanimadores.

Na época baixa, a atividade turística é reduzida, ficando muitas instalações que operam no setor 

praticamente “paradas”. Nota-se que não existe qualquer programação para este longo período 

do ano, que são raros os eventos previstos com impacto no mercado turístico, que não existe 

divulgação exterior dos acontecimentos culturais e que os programas na área da natureza ou 

culturais, aproveitando mercados específicos, são inexistentes. Este longo período de quase 

“inatividade” tem um impacto negativo na qualidade dos serviços, devido à diminuição do quadro 

de funcionários das empresas locais, ao menor investimento nas infraestruturas e desmotivação 

do tecido empresarial, contribuindo, também ele, para a imagem negativa do destino Açores.

TrANSPOrTES

Tendo em consideração que o desenvolvimento do setor turístico dos Açores é fortemente 

influenciado pelo sistema de transporte regional, não se podem dissociar estes dois setores no 

desenho de estratégias, devendo haver uma concertação milimétrica e uma simbiose perfeita 

entre os dois, algo que tem falhado redondamente.

Ao nível dos transportes marítimos, continua a ser insuficiente a qualidade do serviço. A 

publicação tardia (em Abril de cada ano com referência a esse mesmo ano) dos horários das 

ligações marítimas inter-ilhas é completamente impeditivo de um planeamento e criação de um 

roteiro de visitação de várias ilhas por parte dos turistas, com a devida antecedência. Esta situação 

é agravada quando se verifica que a tentativa de visitação via marítima a várias ilhas, em espaço 

de tempo desejável, é dificultada pela falta de regularidade semanal nas ligações entre as ilhas. 

O ecoturista (tipo de turista que se enquadra no perfil de visitante dos Açores) procura organizar 

as suas férias com antecedência e, neste contexto, a disponibilização de horários em tempo útil 

tem um elevado peso na decisão.

Estes aspetos do serviço prestado são extremamente penalizadores para a economia da Região 

porquanto, ao mesmo tempo que contribuem para a desconfiança do sistema de transportes 

marítimos, conduzem à não inclusão dos transportes marítimos na organização de percursos. 

Os preços do serviço prestado de transporte marítimo de passageiros são proibitivos, sendo 

desajustada a relação qualidade preço.

O mesmo sucede com o serviço de transportes aéreos, sendo recorrente a opinião de que os 

preços são exorbitantes, tanto na ligação entre continente e as ilhas, como nas ligações entre 

as ilhas açorianas. Esta realidade leva a que potenciais visitantes, face aos orçamentos elevados 

apresentados para um circuito nos Açores, acabem por optar por outros destinos mais baratos.

Espera-se que, com a liberalização do espaço aéreo açoriano, seja imposta uma mudança neste contexto.

As ligações com os Estados Unidos da América e Canadá têm sido penalizadoras para a imagem do 

destino Açores, tendo vindo a ser recorrentes as reclamações por partes dos viajantes, sobretudo 

sobre a falta de qualidade dos serviços prestados pela SATA Internacional, cujas operações 

para aqueles destinos têm sido marcadas por frequentes atrasos causados por avarias e outros 

problemas técnicos. 

Este tipo de serviço não se coaduna com os objetivos estratégicos da Região e tem, juntamente 

com os preços elevados, constituído um fator de desmotivação e abandono do destino Açores, 

contribuindo fortemente para a perda de um mercado exigente, mas com enorme potencial. 

III.  DESENVOLVIMENTO
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FOrMAçãO DE ATIVOS PArA TrAbALHAr NO SETOr

Os muitos entraves legislativos que regem as escolas profissionais, na escolha dos docentes, têm 

afastado alguns possíveis formadores com experiência no setor do turismo. Denota-se uma clara 

necessidade de aproximação do ensino profissional do mercado e dos seus diferentes atores. 

O afastamento entre as empresas e algumas escolas profissionais na área do turismo deve ser 

visto com preocupação. Estes elementos levam a um desajustamento entre a teoria e a prática e à 

dificuldade na integração dos alunos no mercado regional. 

A cultura de bem receber e a mensagem positiva de que o turismo garante vantagens para a 

população local têm vindo a perder-se na formação de base, devendo ser uma questão a rever.

ArTICULAçãO DA OFErTA

Tem havido uma clara falta de articulação da oferta turística no contexto regional, havendo várias 

lacunas a dirimir ao nível do planeamento turístico para que haja sucesso no estabelecimento de 

um inter-relacionamento das diversas componentes da oferta turística regional, nomeadamente 

das atrações, transportes, informação, promoção e serviços.

No que se refere à componente das atrações (elementos naturais, culturais, histórico-patrimoniais 

e económicos, educativos e institucionais), tem havido um esforço acentuado na sua utilização 

como forma de estimulação da procura no mercado (principalmente dos elementos naturais em 

associação à imagem “Verde” dos Açores). Verifica-se, no entanto, que tem ficado para segundo 

plano o conjunto de infraestruturas básicas e específicas de suporte à própria atividade turística, 

o que tem levado a que exista falta de coerência no produto turístico regional.

Para que um produto turístico se caracterize por possuir um nível de qualidade e sustentabilidade 

reconhecido, há que existir uma correta e adequada integração de todas as suas valências. Não se 

pode esperar que haja visitação aos pontos/elementos de atração, se eles estiverem inacessíveis. 

Sobre este aspeto há a apontar, por exemplo, horários de visitação de pontos turísticos 

completamente desajustados, a proibição anacrónica e inexplicável de se fotografar no interior 

de alguns locais de interesse cultural ou histórico patrimonial, a existência em muitos locais de 

sistemas bilhéticos obsoletos e ineficientes ou a falta de cultura de hospitalidade no atendimento 

aos visitantes/turistas. 

III.  DESENVOLVIMENTO

DESAjUSTAMENTO ENTrE A TEOrIA E A PráTICA

ExISTE FALTA DE COErêNCIA NO PrODUTO 

TUrÍSTICO rEgIONAL

DIAgNóSTICO - ANáLISE SWOT
O turismo regional possui enormes potencialidades, tratando-se de um mercado específico com 

excelente capacidade de projeção em termos de imagem e com boas condições de expansão.

Apesar do potencial, prevalecem os fatores inibidores da procura deste destino, o que indicia uma 

premente necessidade de reforço ou reformulação da aposta estratégica para o setor. 

  PONTOS FOrTES

•	 Clima	ameno	durante	uma	grande	parte	do	ano;

•	 Heterogeneidade	das	nove	ilhas	do	arquipélago;

•	 Diversidade	de	recursos	naturais;

•	 Existência	de	condições	para	a	prática	de	várias	atividades	em	meio	natural	(observação	de	

cetáceos, observação de aves, prática de surfe, prática de mergulho, etc.);

•	 Elevado	número	de	praias	de	qualidade,	galardoadas	com	Bandeira	Azul;

•	 Existência	 de	 alojamentos	 nos	 Açores	 abrangidos	 por	 certificados	 de	 qualidade/gestão	

ambiental 2011 (por exemplo, Certificação Chave Verde);

•	 Diversidade	cultural	e	paisagística;

•	 Existência	de	elementos	qualificadores	do	destino	–	Reservas	da	Biosfera	e	zonas	de	elevado	

valor natural;

•	 Existência	de	recursos	termais	e	de	grande	riqueza	hidrogeológica;

•	 Variedade	e	riqueza	da	gastronomia	regional;

•	 Qualidade	e	diversidade	dos	vinhos	(vinhos	do	Pico,	Terceira	e	Graciosa);

•	 Qualidade	do	peixe,	carne	e	produtos	lácteos;

•	 Diversidade	e	variedade	de	opções	de	visitação	a	curta	distância	que	incluem	experiências	em	

áreas protegidas;

•	 Existência	de	alojamento	de	qualidade	em	meio	rural;

•	 Cobertura	elevada	de	infraestruturas	e	serviços	básicos	em	toda	a	Região,	mesmo	em	zonas	

rurais;

•	 Sistema	Regional	de	Saúde	com	cobertura	em	todas	as	ilhas;

•	 Existência	de	apoios	a	investimentos	turísticos	(SIDER	por	exemplo);

•	 Infraestruturas	modernas	(aeroportos,	marinas	e	portos	de	recreio	de	qualidade);

•	 Experiência	 de	 organização	 e	 participação	 em	 eventos	 com	 capacidade	 de	 projeção	

internacional da imagem dos Açores (SATA Rally Açores, Red Bull Cliff Diving, SATA Azores Pro, 

Billabong Azores Islands PRO, etc.);

•	 Realização	de	campanhas	turísticas	para	promoção	do	destino	Açores;

•	 Profissionais	com	diminutas	barreiras	de	comunicação	nos	idiomas	dos	potenciais	mercados	

emissores para a Região;

•	 Hospitalidade	e	segurança.
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  AMEAçAS

•	 Conjuntura	económica	desfavorável;

•	 Diminuição	do	poder	de	compra	dos	Portugueses;

•	 Imprevisibilidade	das	condições	climáticas	na	Região;

•	 Dependência	energética	da	Região,	agravada	pela	volatilidade	dos	preços	do	petróleo;

•	 Envelhecimento	da	população;

•	 Risco	de	perda	dos	valores	ambientais	e	paisagísticos,	com	impactos	negativos	no	turismo	e	

na imagem da marca Açores;

•	 Falta	 de	 planeamento	 estratégico/fragilidades	 na	 concertação	 de	 ações	 entre	 os	 agentes	

turísticos;

•	 Ausência	de	aposta	e	requalificação	do	campismo	como	apoio	ao	touring	e	às	férias	familiares.

PrOPOSTA PArA AçãO E VALOrES

No seguimento da análise efetuada, tendo em conta as características do território insular, a 

sua dimensão, dispersão, afastamento do território continental, identidade cultural, riqueza do 

património natural, qualidade ambiental e paisagística, alicerçados nos estudos mais recentes 

acerca da realidade açoriana, verifica-se a necessidade de melhorar as acessibilidades ao destino, 

situação	que	dependerá	do	dinamismo	das	companhias	aéreas	low	cost,	mas	também	do	esforço	

que deve ser feito na recuperação imediata do mercado americano, apostando na qualidade 

do serviço, recuperando padrões de confiança, ajustando preços, investindo na promoção das 

ligações com o Canadá e Estados Unidos da América.  

É importante dinamizar potenciais mercados de crescimento e revitalizar mercados de consolidação. 

As ligações inter-ilhas carecem, também elas, de melhorias, sendo importante estabelecer um 

equilíbrio que respeite as ilhas menos beneficiadas com as ligações ao exterior do arquipélago, 

facilitando, assim, a circulação de visitantes entre as diferentes ilhas. 

Denota-se a necessidade de estabelecimento de um novo modelo de transportes marítimos, 

com a utilização de barcos de tipologia mais ajustada aos transportes a efetuar (passageiros e 

mercadorias), modelo esse que permita reduzir custos de operação, oferecendo, simultaneamente, 

uma opção credível de ligação entre as diferentes ilhas.

Deve ser reforçada a aposta na formação inicial e contínua dos profissionais de turismo, em áreas 

como a restauração, informação turística, animação turística e gestão hoteleira, promovendo, 

desta feita, uma grande aposta na melhoria dos serviços prestados a quem visita a Região.

III.  DESENVOLVIMENTO

  PONTOS FrACOS

•	 Território	insular	isolado	e	fragmentado;

•	 Existência	de	bairrismos	entre	as	ilhas	que	prejudica	sinergias	com	resultados	positivos	para	o	

desenvolvimento do setor;

•	 Assimetria	entre	as	diferentes	ilhas;

•	 Peso	excessivo	do	setor	público	na	Região;

•	 Zonas	rurais	com	atividade	económica	reduzida	e	pouco	diversificada;		

•	 População	 das	 zonas	 rurais	 empobrecida	 (frequentemente	 em	 situação	 de	 precariedade	

social);

•	 Conjuntura	económica	desfavorável;

•	 Dificuldades	de	autofinanciamento	e	de	acesso	ao	crédito	para	realização	de	investimentos;	

•	 Promoção	dispendiosa	e	pouco	eficaz	dos	Açores	enquanto	destino	turístico;

•	 Falta	de	notoriedade	dos	Açores	enquanto	destino	turístico;

•	 Penalização	da	imagem	junto	de	determinados	mercados	(por	exemplo,	América	do	Norte),	

em resultado de falhas na qualidade dos serviços prestados pela SATA;

•	 Inadequação	das	ligações	marítimas	inter-ilhas	que	penalizam	o	planeamento	de	viagens	com	

antecedência e a visitação de várias ilhas de forma “harmoniosa”;

•	 Ligações	marítimas	inter-ilhas	com	custos	elevados;

•	 Ligações	áreas	inter-ilhas	com	tarifas	elevadas;

•	 Existência	de	elevados	casos	de	falta	de	profissionalismo	no	setor	turístico	regional;

•	 Baixo	nível	de	escolaridade	da	população	a	par	da	resistência	à	mudança;

•	 Reduzida	eficácia	da	formação	profissional	dos	ativos	do	setor	turístico;

•	 Procura	sazonal	com	forte	concentração	em	Agosto	(época	baixa	com	pouco	atividade	turística);

•	 Falta	de	articulação	na	organização	e	comercialização	dos	produtos;

•	 Falta	de	cooperação	entre	os	agentes	turísticos	locais/regionais;

•	 Falta	de	estratégia	direcionada	para	o	mercado	interno;

•	 Falta	de	iniciativas	de	animação	turística;

•	 Legislação	excessiva	e	ineficaz.

  OPOrTUNIDADES

•	 Crescimento	do	ecoturismo;

•	 Imagem	dos	Açores	de	elevada	qualidade	e	sustentabilidade	ambiental;

•	 Potencial	da	marca	Açores;

•	 Aumento	da	procura	turística	e	da	procura	de	lazer	em	zonas	rurais;

•	 Liberalização	do	espaço	aéreo	dos	Açores,	com	consequente	aparecimento	de	companhias	

low	cost;

•	 Margem	para	redução	dos	custos	de	transporte/maior	flexibilidade	dos	transportes	através	

dos investimentos anunciados em navios RO-RO;

•	 Inovações	tecnológicas	nos	transportes,	nas	acessibilidades,	na	informação	e	na	comunicação;

•	 Combate	ao	abandono	escolar	e	melhoria	na	educação	da	população	das	zonas	rurais;

•	 Fomento	de	políticas	de	inclusão	social	e	de	igualdade	de	oportunidades.

MELHOrAr AS ACESSIbILIDADES AO DESTINO 

E rECUPErAr O MErCADO AMErICANO
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A hospitalidade da população poderá constituir um fator de demarcação, sendo aconselhável um 

foco neste aspeto, pelo que será pertinente o lançamento de campanhas a nível regional sobre a 

relevância da atividade turística e a cultura de bem receber.

Face à riqueza natural e ambiental dos Açores, existe um potencial distintivo da atração no 

contexto europeu, sendo importante o reforço da aposta na segmentação e desenvolvimento 

de produtos de natureza diferenciados nas suas diversas vertentes, e nos circuitos turísticos 

religiosos e culturais.

No que concerne aos produtos de natureza, e em consenso com as linhas de atuação propostas 

para os Açores pelo PENT, verifica-se a necessidade de desenvolvimento de infraestruturas, 

de diversificação de experiências de turismo rural e de criação e disponibilização em canais 

apropriados de conteúdos apelativos.

No âmbito da oferta gastronómica e de vinhos, propõe-se que passe a constar em plataformas de 

promoção e comercialização acessíveis em mercados emissores.

Ao nível da divulgação, deverá igualmente existir reforço do desenvolvimento de plataformas que 

disponibilizem informação sobre produtos distintivos, como sejam o surfe, o golfe, a observação 

de cetáceos, a observação de aves, etc..

O combate ao abandono da época baixa, de longa duração, deverá ser promovido, através, por 

exemplo, do desenvolvimento de eventos de relevo e de programas ou produtos específicos 

(turismo de natureza ou turismo cultural).

LIgAçõES INTEr-ILHAS TAMbéM CArECEM 

DE MELHOrIAS

COMbATE AO AbANDONO DA éPOCA bAIxA
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OrIENTAçõES E ObjETIVOS ESTrATégICOS

A nível regional, o principal documento de orientação que preconiza as estratégias e ações em 

matéria de Transportes é o Plano Integrado de Transportes (PIT). Para além deste, existem outros 

mais específicos para cada tipo de transporte, como seja, por exemplo, no caso dos Transportes 

Marítimos, o Decreto-Lei n.º 7/2006, de 4 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico aplicável 

à cabotagem marítima entre o Continente e os Açores e outros com objetivos simplistas e 

dispersos, como sejam a aquisição de dois Ferries e a proposta de estabelecimento no Porto da 

Praia da Vitória de um posto de abastecimento transoceânico de Gás Natural Liquefeito (LNG - 

Projeto Costa).

O Plano Integrado de Transportes - PIT, elaborado no início de 2014, constitui a principal carta de 

intenções no domínio dos Transportes da Região. Nele estão delineadas as estratégias e as metas 

com vista à promoção da coordenação e intermodalidade dos transportes aéreos, marítimos e 

terrestres, assumindo-se como grande desígnio para os próximos anos a Excelência Operacional.

O PIT pretende que a curto-médio prazo se implemente um sistema de transportes sustentável, 

inteligente e economicamente eficiente na Região que satisfaça as necessidades de mobilidade 

e acessibilidade de pessoas e bens e que potencie os objetivos regionais de desenvolvimento 

económico, equidade e coesão social e territorial, mantendo níveis de qualidade elevados e 

respeitando o ambiente. Para tal, tenta promover a coordenação entre os transportes terrestres, 

aéreos e marítimos, de forma a otimizar as deslocações dos cidadãos através de ligações eficazes 

entre os diferentes meios de transporte (co-modalidade). Esta coordenação possibilitará que 

no futuro ocorra a introdução de um passe/bilhete intermodal como forma de incentivo à 

mobilidade contínua, promovendo uma maior eficiência e rentabilização das infraestruturas e 

meios existentes.

Objetivamente, pretende criar-se, entre outros:

•	 Um	 “Balcão	 Único”,	 facilitando	 o	 planeamento	 e	 a	 aquisição	 de	 bilhetes	 para	 viagens	

intermodais (aéreos/marítimos/terrestres); 

•	 Um	serviço	SBCI	–	Serviço	de	Bagagem	e	Carga	Integrada,	o	qual	permitirá	uma	integração	

do despacho da bagagem entre o transporte aéreo e marítimo, garantindo que qualquer 

passageiro possa levantar a sua bagagem no destino final, aquando de uma deslocação 

TrANSPOrTES

intermodal, usando os sistemas de transporte, assim como a venda cruzada de bilhetes, 

nomeadamente a venda pela SATA das viagens marítimas efetuadas pela Transmaçor no 

“Triângulo”, permitindo ao passageiro adquirir, numa única entidade, os bilhetes para todo 

o seu percurso aéreo e marítimo, reduzindo, assim, tempos de espera. Por outro lado, este 

serviço garante também que a expedição de carga utilize rotas intermodais otimizadas, com o 

objetivo de redução do tempo de entrega no destino;

•	 Uma	 Plataforma	 de	 Gestão	 Integrada	 de	 Transportes	 (PGIT),	 de	 forma	 a	 possibilitar	 uma	

interligação otimizada de todo o sistema regional de transportes, que irá permitir uma 

monitorização e visualização dos serviços e sistemas de transporte da Região Autónoma dos 

Açores de uma forma integrada e em tempo real.

Trata-se de objetivos ambiciosos e cujo sucesso de alcance se reveste de enorme complexidade em 

virtude das muitas complicações inerentes, entre elas as que se prendem com as especificidades 

de cada sistema de transportes na Região.

TrANSPOrTES MArÍTIMOS

Dado o sucesso no desenvolvimento do transporte marítimo sazonal de passageiros, seguido 

por um processo de modernização de infraestruturas, a estratégia passa pela criação de um 

verdadeiro mercado interno açoriano.

Ao nível do transporte marítimo, as medidas propostas no PIT são:

1. Proceder à ampliação do cais comercial das Velas em 150m;

2. Proceder à ampliação do porto da casa, no Corvo;

3. Construir o novo cais e terminal de passageiros de São Roque do Pico (construir uma nova 

infraestrutura dedicada à operação de transporte de passageiros e viaturas);

4.  Reabilitar o cais do Porto da Praia da Vitória (reparar o terrapleno do cais - 12 da Praia da Vitória 

e pavimentar a estrada de acesso ao terminal de combustíveis); 

5. Requalificar as infraestruturas do porto das Pipas, dotando-o de uma rampa roll on/roll off 

adequada ao tráfego marítimo de passageiros e viaturas da Região;

6. Dotar o porto da Calheta de São Jorge de uma rampa roll on/roll off adequada aos navios 

ferries de 40 metros;

7. Lançar concurso de dois novos navios de maior dimensão para transporte inter-ilhas, com 

capacidade para 650 passageiros e 150 viaturas;

8. Definir as Obrigações de Serviço Público (OSP) regionais no transporte marítimo de 

passageiros e viaturas inter-ilhas, que englobará o transporte regular e sazonal atualmente 

realizado;

9. Elaborar proposta legislativa com vista à criação do Tráfego Regional.

A Região irá proceder à definição de OSP para o transporte marítimo de passageiros e viaturas, 

bem como à construção de dois novos navios adequados ao mercado regional, com vista não só 

a atenuar a dispersão geográfica e fomentar a coesão económica e social da região, mas também 

a fomentar o mercado interno, através da oferta de transporte marítimo de passageiros e viaturas 

no arquipélago durante todo o ano.
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Estes novos navios, em conjunto com os recém-adquiridos navios de 40 metros, pretendem 

fomentar a oferta de transporte marítimo de passageiros e o tráfego de viaturas, com maior 

qualidade, comodidade, segurança, respeito pelo ambiente e com a frequência e regularidade 

adequadas, contribuindo de forma majorada para o desenvolvimento regional. 

Sobre estas medidas pode dizer-se, desde logo, que as mesmas se encontram, de certa forma, 

desgarradas e não obedecem a uma Política de Transportes Marítimos bem definida. 

Podem ser apontadas falhas e omissões ao PIT porquanto, apesar das medidas previstas, não refere 

que tipo de carga é que poderá ser transportada nos novos navios, por exemplo. Não se percebe, 

ainda, porque é que se propõe a construção de um novo cais e um terminal de passageiros em S. 

Roque sem qualquer explicação associada sobre como é que se vai fazer no futuro o transporte 

de cargas e passageiros, deixando no ar a questão: um ferry não poderá fazer ambas as coisas?

As medidas 1 e 2 parecem óbvias, mas deviam obedecer à mesma lógica do parágrafo anterior.

A medida 4, tratando-se de uma reparação de uma infraestrutura já existente e da pavimentação de 

uma estrada, não faz qualquer sentido num documento como o PIT. Seria bem mais lógica e muito 

necessária a construção de uma segunda rampa ro-ro naquele porto, uma vez que é lá que se faz o 

transbordo de passageiros e, espera-se, carga, com a estadia em simultâneo dos dois ferries.

As medidas 5 e 6 são igualmente óbvias – os navios Mestre Simão e Gilberto Mariano já estão em 

operação, pelo que as rampas nestes dois portos já deviam estar prontas – deviam estar no PIT.

Quanto às medidas 7 e 8, enfatiza-se a falta de estudos necessários para a definição das 

características dos navios e falta a definição de uma Política de Transportes Marítimos.

Medida 9 – Coloca-se a questão sobre o que será o Tráfego Regional? Mais uma vez se refere que 

o que falta é a definição de uma Política de Transportes Marítimos. Esta definição abarcará todo 

o transporte marítimo de passageiros e carga entre o Continente e os Açores e dentro da Região 

e as suas interligações.

TrANSPOrTES AÉrEOS

No que se refere aos transportes aéreos, o PIT aponta como principal objetivo a redução do custo 

da acessibilidade através da revisão das OSP, tanto nas ligações inter-ilhas, como nas ligações ao 

Continente e à Madeira.

Além do objetivo atrás enunciado, são apontados os seguintes:

•	 Concluir	o	estudo	de	viabilidade	de	uma	aeronave	dedicada,	de	modo	a	permitir	melhorar	os	

fluxos de carga de e para a Região, com vista a uma maior dinamização do mercado interno e 

das exportações;

•	 Estudar	e	renovar	a	 frota	de	 longo	curso	da	SATA	Internacional,	 tendo	sempre	em	linha	de	

conta a segurança e a eficiência operacional.

Sobre estes objetivos, aponta-se o seguinte:

•	 A	 redução	 do	 custo	 das	 acessibilidades	 é	 fundamental	 para	 que	 ocorra	 o	 desejado	

desenvolvimento económico, social e cultural da Região, no entanto, e uma vez que o 

transporte aéreo inter-ilhas, pela sua reduzida escala, não suscita grande interesse comercial, 

é importante garantir a continuidade dos serviços aéreos regulares, a preços mais acessíveis e 

evitando que as ilhas mais remotas resultem ainda mais periféricas. 

•	 Com	a	renegociação	das	OSP,	não	foi	contemplada	uma	tarifa	de	“teto	máximo”	sem	restrições,	

existindo para residentes apenas uma tarifa “semi-flexível” (com algumas restrições), a partir 

da qual se constrói a gama de tarifas promocionais. O mesmo acontece para os estudantes. Isto 

significa que quando um residente ou estudante tiver de adquirir uma passagem com menos 

de 48h de antecedência em relação ao dia do voo (tempo de que dispõe para pagamento após 

a reserva) terá apenas disponível tarifas de preço livre. 

•	 A	 entrada	 de	 companhias	 low cost não deve ser considerada uma ameaça, mas também 

não deverá ser vista como a solução para todos os problemas. Estas companhias, em regra, 

criam o seu próprio mercado através do crescimento da procura, devendo ser vistas como 

propiciadoras de melhores práticas ao nível da racionalização de recursos e otimização de 

meios, concorrendo para a prática de “Low fairs”.

•	 Deveria	 ser	 avaliado	 o	 potencial	 de	 mercado	 de	 um	 avião	 de	 transporte,	 nomeadamente	

inquirindo os potenciais interessados, a nível de quantidades, tipos de carga, preços, 

frequência de transporte e origens e destinos pretendidos.

TrANSPOrTES TErrESTrES

Em relação aos transportes terrestres, a estratégia patente no PIT passa por, além de continuar 

a promover a existência de frotas adequadas e com qualidade, concretizar investimentos num 

sistema bilhético com vista à implementação de passes e/ou bilhetes intermodais (previsto no 

âmbito da rede inteligente de transportes na Região).

Nos Açores a maior parte das deslocações é feita com recurso a meio de transporte individual, 

que usurpa espaço para os transportes coletivos. Apesar dos investimentos vários realizados para 

incentivo aos transportes coletivos, e que passaram sobretudo pela renovação de frotas, melhoria 

de condições das redes viárias e implementação de passes, continua a verificar-se insucesso neste 

objetivo. Esta estratégia carece de melhoria, pois deve ser complementada, eventualmente, com 

campanhas de sensibilização aos utilizadores de automóveis.

Assim, o PIT - Plano Integrado de Transportes, apesar das suas propostas otimistas, mostra-se 

limitadíssimo e, curiosamente, de difícil execução no que diz respeito à “integração/interligação” 

dos vários meios de transporte, devido às especificidades e condicionalismos próprios dos 

mesmos e ao facto de sermos uma Região com nove ilhas. É comum chegar-se ao aeroporto 

de Ponta Delgada e não existirem táxis suficientes para os passageiros interessados neste meio 

de transporte, isto já para nem referir um meio de transporte coletivo de passageiros, meio de 

transporte esse que praticamente nem é utilizado nos percursos das residências ou hotéis para o 

aeroporto. Só esta simples ligação é deficiente, o que deixa antever problemas nas ligações mais 

complexas, como as que se realizarão entre navios e aviões.
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SITUAçãO DE rEFErêNCIA rEgIONAL 

TrANSPOrTE MArÍTIMO

Situando-se o arquipélago dos Açores praticamente no meio do Oceano Atlântico, e com apenas cerca 

de 250.000 habitantes, torna-se óbvia a importância que o transporte marítimo tem na sua economia.

Naturalmente, o transporte marítimo envolve o transporte de pessoas e de mercadorias e pode 

subdividir-se no transporte entre o Continente e os Açores, e vice-versa, entre o Estrangeiro e 

os Açores e o transporte inter-ilhas. Podemos ainda considerar que o transporte de passageiros 

corresponde a um transporte mais ou menos regular inter-ilhas e um outro bem diferente que diz 

respeito ao chamado “Turismo de Cruzeiros”.

TrANSPOrTE DE MErCADOrIAS

O transporte marítimo de mercadorias encontra-se dividido em dois grupos principais e dois 

subgrupos: 

•	 A	 Cabotagem	 Marítima	 Nacional,	 que	 corresponde	 ao	 transporte	 de	 todo	 o	 tipo	 de	 carga	

entre o Continente e a Região (qualquer ilha) e vice-versa;

•	 O	 Tráfego	 Local,	 que	 corresponde	 ao	 transporte	 em	 pequenos	 navios	 de	 pequenas	 cargas	

fracionadas entre ilhas do mesmo grupo;

•	 O	transporte	de	combustíveis	entre	o	Continente	e	a	Região	e	a	sua	distribuição	inter-ilhas;

•	 O	transporte	de	carga	geral	ou	a	granel	(cereais,	ferro	para	a	construção,	etc.).

Cabotagem Marítima Nacional 

Tendo sido estipulado, naturalmente, que o preço do frete (o preço do transporte de um bem 

entre dois pontos) entre o Continente e qualquer ilha dos Açores, e vice-versa, devia ser o mesmo 

e tendo em atenção diferentes capacidades de gerar cargas de cada uma das ilhas (as ilhas, 

consoante a sua população, necessitam/criam diferentes tonelagens ou número de contentores);

Sabendo-se que esta situação tornaria o transporte para alguma(s) ilha(s) muito mais apetecível 

do que para outras;

Tendo ainda em atenção o objetivo da liberalização dos transportes na União Europeia: 

Os diferentes Governos têm negociado com a UE regimes de proteção/garantias de Serviço 

Público que garantam os objetivos atrás referidos.

Assim, podemos dizer que o atual sistema de transportes marítimos entre a Região e o Continente 

baseia-se numa liberalização condicionada, aprovada por Bruxelas, a pedido do Estado Português, 

em que os operadores são livres de aceder a este mercado, desde que cumpram um conjunto de 

obrigações nas quais se destacam a manutenção da operação por dois anos, a prática de preços 

idênticos em todas as ilhas e frequências determinadas para os vários portos.

O Decreto-Lei n.º 7/2006, de 4 de janeiro, que estabelece o regime jurídico aplicável à cabotagem 

marítima, determina no seu Artigo 5.º um regime especial dos transportadores regulares de carga 

geral e contentorizada, definindo:

1 - Os armadores nacionais e comunitários que efetuem transportes regulares de carga geral 

ou contentorizada entre o continente e as Regiões Autónomas devem ainda satisfazer, 

cumulativamente, as seguintes condições:

a) Efetuar ligações semanais entre os portos do Continente e os de cada uma das Regiões 

Autónomas em que operem e vice-versa;

b) Cumprir itinerários previamente estabelecidos;

c) Estabelecer itinerários que garantam uma escala quinzenal em todas as ilhas com meios 

adequados;

d) Garantir que o tempo de demora da expedição da carga entre a origem e o destino não 

ultrapassa sete dias úteis, salvo caso de força maior;

e) Assegurar que a carga contentorizada seja sempre desconsolidada no porto de destino, 

salvo em casos devidamente justificados;

f) Assegurar a continuidade do serviço pelo período mínimo de dois anos;

g) Praticar, para cada Região Autónoma, o mesmo frete para a mesma mercadoria, 

independentemente do porto ou da ilha a que se destine.

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, os armadores nacionais e comunitários podem 

assegurar a cabotagem insular, através do recurso à subcontratação, desde que obtenham 

previamente autorização das entidades competentes.

3 - Os armadores interessados em efetuar os transportes a que se refere o presente artigo 

carecem de autorização do Instituto Portuário dos Transportes Marítimos (IPTM).

Existem três armadores nacionais que operam entre o continente e os Açores: a Transinsular 

Transportes Marítimos, S.A., a Mutualista Açoreana de Transportes Marítimos, S.A. e a Box Lines 

– Navegação, S.A.. 

Das obrigações impostas por esta legislação resulta muito claramente que, se por um lado, todas as 

ilhas da Região ficam teoricamente bem servidas de transporte marítimo de mercadorias, por outro, 

é óbvio que esta situação, aliada ao facto de ser obrigatório o mesmo frete para a mesma mercadoria, 

independentemente do porto ou da ilha a que se destine, leva a que, necessariamente, o custo do 

frete seja elevado, penalizando fortemente as ilhas com maior movimento, e, naturalmente, maior 

do que aquele que seria possível praticar, se o sistema fosse alterado. Obriga também a que os 

armadores operem com mais navios e/ou recorram à subcontratação prevista na lei. 

Na situação atual, os 3 armadores instalados no serviço Continente - Açores operam com uma 

frota de 6 navios, no seu conjunto, só para a carga contentorizada. Por falta de meios de descarga 

nos portos açorianos, todos estes navios têm que ter meios próprios de descarga, ou seja, gruas 

de bordo, o que os torna mais caros.
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Embora o ponto 1 do artigo do Decreto-Lei acima referido obrigue o armador a efetuar ligações 

entre os portos do Continente e todos os da Região e vice-versa, o que significaria que, por 

exemplo, um contentor carregado em Lisboa num navio chegaria a qualquer ilha no mesmo 

navio, o ponto 2 permite que isso não tenha de acontecer, podendo, pois, um contentor sair do 

Continente no navio de um armador e mudar num qualquer porto para o outro navio do mesmo 

ou de outro armador. Numa situação de crise como a que temos vindo a viver esta situação é cada 

vez mais frequente.

Assim sendo, o sistema tem vindo a funcionar e pode mesmo dizer-se (como defendem os 

armadores e outros) que o transporte marítimo de mercadorias de e para a Região é o exemplo 

de um modelo que, promovendo a concorrência sem consumir recursos públicos, responde às 

necessidades. 

Ora, sendo verdade que o sistema não tem apoios financeiros públicos e que, portanto, é 

autossustentável, não é menos verdade que tal só acontece porque é muito caro. Os açorianos 

pagam os contentores muito mais caros para que os armadores não necessitem de apoios/

subsídios públicos, ao contrário do que acontece noutras atividades económicas.

O sistema funciona da seguinte forma: cada navio faz normalmente 2 viagens por mês, sendo que: 

•	 Santa	Maria,	Graciosa	e	Flores	recebem	1	navio	quinzenalmente;

•	 Horta	recebe	1	navio	por	semana	(a	Transinsular	vai	quinzenalmente	e	os	outros	dois	armadores	

vão uma vez por mês);

•	 Pico	recebe	1	navio	por	semana;

•	 Velas	recebe	1	navio	por	semana	(a	Transinsular	não	vai	a	este	porto);

•	 Praia	da	Vitória	recebe	3	navios	por	semana	+	Navio	dos	Estados	Unidos	de	3	em	3	semanas;

•	 Ponta	Delgada	recebe	6	navios	por	semana	(normalmente	o	mesmo	navio	entra	na	2.ª	feira	por	

Ponta	Delgada	e	sai	na	6.ª	feira	pelo	mesmo	porto);	

•	 Só	a	Boxlines	vai	à	Graciosa;

•	 Só	a	Mutualista	vai	a	Santa	Maria;

•	 Só	a	Transinsular	vai	às	Flores.

Uma vez que os três armadores recebem no Continente contentores para todas as ilhas, pode, 

desde logo, depreender-se que há uma quantidade apreciável de contentores que saem de Lisboa 

ou de Leixões num navio e que são baldeados em Ponta Delgada para outro navio, de modo a 

poderem chegar à sua ilha de destino final.

Analisando os dados referentes ao transporte de mercadorias nos portos comerciais da Região 

nos últimos anos (2011, 2012 e 2013), verifica-se que mais de metade das mercadorias (60,68%) é 

movimentada em S. Miguel e Santa Maria e que, da parte restante, mais de metade (26,90%) vai 

para a Praia da Vitória. A Horta e S. Roque do Pico movimentam cerca de 4 % cada, as Velas quase 

3%, as Flores cerca de 1% e a Graciosa cerca de pouco mais que 1%.

No que diz respeito ao transporte de contentores cheios nos anos 2010, 2011, 2012 e 2013, a 

situação foi semelhante (62% - S. Miguel e Santa Maria; 21% – 22% - Praia da Vitória; 5% - Faial; 5% 

- Pico; 3% - Velas; 1% - Graciosa e 2% - Flores).

Por	outro	 lado,	os	3	armadores	praticam	um	frete	Continente	–	Açores	da	ordem	dos	1.650,00	€	

(valor de tabela – sabe-se que praticam descontos comerciais para grandes clientes ou para 

quantidades	especiais)	por	contentor	de	20”	e	dos	2.450,00	€	para	um	de	40”.	Estes	armadores	

cobram	uns	aos	outros	cerca	500	€	pelo	transporte	de	um	contentor	de	um	porto	(Ponta	Delgada,	

por exemplo) para qualquer outro porto da Região (slot) e vice-versa. Ou seja, um armador que 

não	queira	ir	à	Graciosa,	por	exemplo,	paga	à	Boxlines	(única	que	vai	à	Graciosa)	500	€	para	que	

esta leve o seu contentor de Ponta Delgada à Graciosa, e certamente ainda ganha lucro no frete 

Continente – Graciosa. O mesmo acontece com as outras ilhas.

Tráfego Local

O Tráfego Local, por definição da Autoridade Marítima, está dividido pelos três Grupos da Região.

Trata-se de pequenas empresas armadoras com pequenos navios que fazem ligações entre as 

ilhas do Grupo a que pertencem, transportando carga geral fracionada, eventualmente paletizada 

ou em pequenas caixas, que prestam um importante, mas pequeno, serviço nas trocas comerciais 

entre as ilhas mais próximas. Assim, temos:

•	 A	empresa	“Transporte	Marítimo	Parece	Machado,	Lda.”,	que	opera	entre	S.	Miguel	e	Santa	

Maria;

•	 A	 empresa	 “Transportes	 Marítimos	 Graciosenses,	 Lda.”,	 que	 opera	 entre	 todas	 as	 ilhas	 do	

Grupo Central a partir do porto da Praia da Vitória; 

•	 A	Empresa	“Amaral,	Luciano	e	Faria,	Lda.”,	que	opera	entre	o	Pico,	Faial	e	S.	Jorge;

•	 A	 empresa	 “Mareocidental	 –	 Transportes	 Marítimos	 Açoreanos,	 Lda.”,	 que	 opera	 entre	 as	

Flores e o Corvo.

Note-se que, apesar de se tratar de pequenas empresas a transportarem pouca carga, fazem-no 

quase monopolisticamente e, por isso, a preços relativamente elevados. Assiste-se a situações 

de pseudo-monopolismo nas ilhas mais pequenas em relação aos transitários e agentes de 

navegação, que praticam preços muito elevados.

Pelo exposto, conclui-se que a situação em vigor é altamente penalizadora para os utentes e 

para os produtores, pois conduz a custos com o transporte marítimo muito elevados e dificulta 

altamente o mercado interno.

Os preços tornam-se elevados porque cada armador é obrigado a correr todas as ilhas (tem de 

ter 2 navios, porque só com 1 navio não consegue fazer o ciclo Lisboa – várias ilhas dos Açores – 

Lisboa na mesma semana) e também porque os navios nunca andam cheios.

Veja-se ainda a quantidade de contentores que são baldeados de um armador para outro, de forma 

a tornar o negócio mais rentável para todos. Ao obrigar que cada armador tenha que praticamente 

“correr” todas as ilhas com os mesmos navios, impõe-se, de certa forma, que esses navios 

tenham de estar equipados com meios próprios de descarga (grua de bordo) e sejam, portanto, 

consideravelmente mais caros – cada grua de bordo custa cerca de 1,5 a 2 milhões de euros.

Os três armadores que transportam contentores, geralmente, não transportam carga geral 

fracionada, exceto se ela for acondicionada em contentores ou se se tratar de grandes peças ou 
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máquinas [ já há algum tempo, a Mutualista, por intermédio do seu navio de contentores Corvo, 

transportou regularmente cereal a granel (1000 tons/viagem) com proveniência em Leixões], 

pelo que as pessoas/empresas que necessitem de transportar pequenas quantidades de carga 

na ligação Continente/Açores têm que esperar que o seu transitário consiga ter carga suficiente 

para encher um contentor (maior tempo de espera) ou encomendar quantidades de carga muito 

maiores (caso das empresas – maiores stocks, maiores encargos). 

Na ligação entre ilhas a situação acaba, por vezes, por ser pior, pois para enviar uma pequena carga 

de uma ilha para outra, por exemplo do Pico para S. Jorge, para S. Miguel ou para as Flores, tem de 

se arranjar um contentor. Se não existir carga suficiente, conduz-se a uma situação de espera que 

não é compatível com os atuais desideratos em termos de qualidade de serviço. Por vezes, dentro 

do mesmo grupo de ilhas a empresa de tráfego local não tem capacidade para transportar carga 

em tempo útil e a preços razoáveis.      

                                                                             

Esta situação dificulta claramente o mercado interno e é tanto mais grave no caso dos transportes 

de bens perecíveis.

graneis Líquidos

No que diz respeito aos Graneis Líquidos (combustíveis), a situação atual caracteriza-se por 

um navio transportar todo o combustível para Ponta Delgada e Praia da Vitória e depois haver 

um pequeno navio que faz a distribuição a partir de Ponta Delgada para os restantes, voltando 

sempre, e muitas vezes, a Ponta Delgada porque não tem capacidade para levar, de uma só vez em 

cada viagem, o combustível para todas as outras ilhas. 

Esta situação encarece muitíssimo o transporte deste bem. De facto, com exceção de Santa 

Maria, todas as outras ilhas ficam muito mais perto da Terceira do que de S. Miguel, pelo que se 

a distribuição fosse feita a partir da Terceira não havia a necessidade de o navio fazer inúmeras 

vezes o trajeto até S. Miguel, como sucede no atual sistema de movimentação deste tipo de carga.

graneis Sólidos

Os graneis sólidos (cereais, clinquer, cimento, madeira, etc.), devido à especificidade do negócio 

e às suas características, têm sido transportados normalmente em regime de “navio completo”, 

com exceção da situação da Mutualista atrás referida, negociado entre as partes, pelo que, pelo 

menos nos últimos anos, não têm trazido questões importantes a referir. 

TrANSPOrTE DE PASSAgEIrOS

Transporte Inter-ilhas

Com o desenvolvimento do transporte aéreo de passageiros entre o Continente e a Região, há já 

muitos anos, deixou de se fazer esse transporte por via marítima, efetuando unicamente por via 

marítima o transporte de passageiros inter-ilhas. 

O Transporte inter-ilhas era regularmente efetuado entre as chamadas Ilhas do Triângulo, com 

eventuais e sazonais ligações à Terceira, e entre as ilhas Flores e Corvo, com embarcações 

relativamente pequenas e apenas de passageiros. A partir de meados dos anos 90 iniciou-se um 

movimento no sentido de, no Verão, haver a possibilidade de se ter navios com maior capacidade 

– primeiro apenas de passageiros e, pouco depois, também com a possibilidade de transportar 

automóveis.

Assim, verificam-se, desde meados dos anos 90, duas situações:

•	 Transporte	regular	anual	de	passageiros				

 Este é o serviço que tradicionalmente se tem efetuado entre as ilhas do Faial e Pico e entre estas 

e S. Jorge durante todo o ano. No Verão tem sido, em alguns anos, estendido à Terceira.

 Nos últimos quase trinta anos, este transporte foi da responsabilidade da empresa Transmaçor, 

resultante da entrada de capitais públicos, devido à aquisição dos dois navios “Cruzeiro do Canal” 

e “Cruzeiro das Ilhas” pelo Governo Regional e quase exclusivamente efetuado por estes navios. 

 Entretanto, o Governo Regional vendeu uma parte maioritária da sua participação no capital da 

empresa	ao	“Grupo	Almeida	&	Azevedo”,	o	qual	aumentou	a	frota	com	dois	navios	“catamarans”,	

utilizados especialmente no Verão.

 Com a entrada em crise grave da empresa, o Governo Regional, em 2013, voltou a deter a to-

talidade da empresa, a qual, em 2014, foi fundida com a outra empresa regional de transportes 

marítimos de passageiros, a “Atlânticoline”.   

 Em 2014 entraram em operação neste tráfego dois novos navios de passageiros e viaturas adqui-

ridos pela Transmaçor, ambos com 40 m de comprimento – o Mestre Simão, com capacidade 

para 344 passageiros e 8 viaturas, e o Gilberto Mariano, com capacidade para 287 passageiros e 

12 viaturas. A empresa mantém os dois navios “Cruzeiro do Canal” e “Cruzeiro das Ilhas”. Os dois 

catamarans não ficaram na sua posse e foram vendidos.   

 Entre as ilhas Flores e Corvo o transporte é garantido pela Atlânticoline com o navio Ariel.

 Ambas as situações referidas encontram-se concessionadas à Atlânticoline através de contratos 

de prestação de serviço público sujeito a obrigações mínimas, quer na época alta quer na época 

baixa.

 Trata-se de um sistema globalmente estabilizado que satisfaz a maior parte dos interessados. No 

entanto, a entrada em operação dos novos navios ainda não está devidamente acertada devido 

a problemas com o terminal da Madalena e, no Verão, com a impossibilidade de se fazer o trans-

porte de viaturas entre a Calheta e Angra do Heroísmo, devido à inexistência de rampas nestes 

portos.
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•	 Transporte	sazonal	de	passageiros

 A partir dos finais dos anos 90, o Governo Regional introduziu uma operação tipo “Ferry” – com 

passageiros e viaturas ligeiras – na chamada época alta (de Maio ao início de Outubro). 

 Inicialmente, esta operação era efetuada apenas com um navio, mas rapidamente se percebeu 

que seria mais completa com dois navios – um que faz quase exclusivamente o Grupo Central, 

com algumas ligações especiais às Flores, e outro que faz S. Miguel – Santa Maria e S. Miguel 

– Praia da Vitória, permitindo uma ligação relativamente frequente entre os grupos Central e 

Oriental, incluindo as situações especiais de ligação às Flores.

 Esta operação é efetuada pela Atlânticoline, empresa regional do grupo “Portos dos Açores”, 

com dois navios alugados através de concursos públicos internacionais para contratos trianuais.

 Desde 2007 e 2009, respetivamente, os navios que fazem este serviço são o “Expresso Santorini”, 

construído em 1974 e que tem capacidade para transportar 630 passageiros e 180 viaturas, e o 

“Hellenic	Wind,	construído	em	1997	e	com	capacidade	para	660	passageiros	e	180	viaturas,	freta-

do	pela	empresa	regional	Atlânticoline	ao	armador	grego	Hellenic	Seaways.

 O último contrato efetuado pela Atlânticoline só para o fretamento dos dois navios contemplava 

um pagamento anual da ordem dos 8 milhões de euros.

 Entretanto, em 2006, após realização de concurso público, a Atlânticoline e os Estaleiros Navais 

de Viana do Castelo assinaram contrato para a construção de dois ferries. A 9 de Abril de 2009, o 

Governo Regional dos Açores tomou a decisão de rescindir o contrato de construção dos navios 

com os estaleiros, devido ao facto de o primeiro navio construído não atingir a velocidade pre-

tendida e não ter sido entregue na data prevista.

 Em Fevereiro de 2014, a Atlânticoline abriu concurso público internacional para a conceção e 

construção de dois navios monocasco para o transporte de passageiros e viaturas entre as ilhas 

dos Açores, pelo preço base de 85 milhões. Para este concurso, a Atlânticoline optou por navios 

com as mesmas características: capacidade para, no mínimo, 650 passageiros e 150 viaturas (ou, 

em alternativa, 40 viaturas e 12 autocarros); velocidade de 25 nós a 100% MCR (máximo esfor-

ço do motor); 115 metros de dimensão, no máximo, e capacidade para carga de 725 toneladas; 

construção em aço (para maior estabilidade do navio) e monocasco. Fazem parte ainda das es-

pecificações dos navios, incluídas no caderno de encargos, dois motores de quatro tempos, uma 

rampa de popa e uma rampa lateral a bombordo e com espaço para adaptação para combustível 

LMG (tanques de gás líquido).

 Em Setembro, a Atlânticoline informou publicamente que as propostas recebidas não reuniram 

todas as exigências do caderno de encargos, tendo sido tomada a decisão de excluir os concor-

rentes e dar por encerrado o procedimento. Foi ainda anunciada publicamente, nessa data, a 

decisão, pelo Conselho de Administração da Atlânticoline, de lançar, no prazo máximo de 1 mês, 

um novo concurso internacional com o mesmo objetivo – a construção de dois navios para as-

segurarem o transporte marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas dos Açores.

 O Governo Regional confirmou a anulação do procedimento e autorizou a Atlânticoline a abrir 

o novo concurso público para a aquisição dos dois navios com as mesmas características das 

definidas no concurso anulado.

 Até à data, o concurso ainda não foi aberto e não se conhece qualquer estudo que justifique a 

aquisição dos dois navios e as características dos mesmos. Desconhece-se, ainda, se os navios 

operarão, de facto, todo o ano e que tipo e quantidade de carga será, eventualmente, transpor-

tada pelos mesmos.

Navios de Cruzeiros

Desde o início dos anos 2000, o Governo Regional tem vindo a apostar no “negócio” dos Cruzeiros, 

pretendendo divulgar a Região como um destino de cruzeiros.

Para tal, a Região é membro da “Medcruise” e participa, anualmente, em feiras de cruzeiros quer 

na Europa quer, muito especialmente, na SEATRADE, em Miami, nos EUA. 

Como prova do seu interesse neste objetivo, a Região construiu no Porto de Ponta Delgada “As 

Portas do Mar”, um grande investimento destinado a receber grandes navios de cruzeiros, as 

quais foram inauguradas em Julho de 2008. 

O Governo Regional, através da Administração dos Portos da Terceira e Graciosa, adjudicou a 

elaboração de estudos e o anteprojeto para a construção de um Terminal de Cruzeiros no Porto 

de Angra do Heroísmo, tendo, no entanto, o Governo Regional assumido recentemente a falta de 

condições para a execução desta obra a curto-médio prazo.

Transporte Aéreo

Com o intuito de promover a mobilidade interna e a melhoria das acessibilidades na Região, 

construíram-se infraestruturas aeroportuárias em todas as ilhas. Assim, existem, nos Açores, nove 

infraestruturas aeroportuárias, estando a sua gestão concessionada:

•	 à	ANA	–	Aeroportos	de	Portugal,	SA,	nos	aeroportos	de	Santa	Maria,	João	Paulo	II,	Horta	e	Lado	

Ar do Aeroporto das Flores; 

•	 à	SATA	Gestão	de	Aeródromos,	SA	,nos	aeródromos	das	ilhas	do	Pico,	São	Jorge,	Graciosa,	Corvo	

e Lado Terra do Aeroporto das Flores; 

•	 ao	Governo	dos	Açores,	a	Aerogare	Civil	das	Lajes,	inserida	na	Base	Militar	n.º	4	(Aeroporto	das	

Lajes).

Existem, assim, na Região quatro entidades aeroportuárias distintas, nomeadamente a ANA – 

Aeroportos de Portugal, S.A., a Aerogare Civil das Lajes, a SATA Gestão de Aeródromos, S.A. e o 

Ministério da Defesa Nacional.

Na última década, têm sido promovidas obras de reordenamento e adaptação às novas exigências 

da política do transporte em todos os aeroportos comerciais da Região. 
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Entre as intervenções realizadas nas infraestruturas aeroportuárias, destacam-se:

•	 A	ampliação	e	alargamento	das	pistas	de	São	Jorge	e	do	Pico;

•	 A	requalificação/construção	e	ampliação	das	aerogares	das	Lajes	do	Pico,	de	São	Jorge,	das	

Flores e da Graciosa;

•	 A	construção	das	torres	de	controlo	dos	aeródromos	do	Pico,	de	São	Jorge	e	do	Corvo;

•	 A	construção	de	três	aquartelamentos	de	bombeiros	nos	aeródromos	do	Pico,	São	Jorge	e	

Graciosa.

A realidade açoriana, caracterizada por um acentuado isolamento geográfico, uma reduzida escala 

de mercado, uma marcada sazonalidade, tem um impacto negativo nos custos das operações, 

conduzindo à existência de rotas economicamente deficitárias. Por forma a assegurar a existência 

de acessibilidades aéreas regulares, fiáveis e contínuas, tanto no que se refere às ligações inter-

ilhas como às ligações ao continente português e à Região Autónoma da Madeira, elas são 

definidas por Obrigações de Serviço Público (OSP).

TrÁFEgO INTEr-ILHAS

Obrigações de Serviço Público (OSP) impõem que nas ligações aéreas inter-ilhas o Governo dos 

Açores proceda à atribuição de compensações financeiras por défice de exploração, bem como a 

atribuição de exclusividade de rotas.

As OSP definem uma frequência mínima de 15 rotas entre as ilhas do arquipélago, tanto para 

passageiros como para carga. 

Este serviço é assegurado pela SATA Air Açores, que dispõe de uma frota composta por 4 aviões 

Bombardier Dash Q400 e 2 aviões Bombardier Dash Q200. A aquisição destas aeronaves permitiu 

não só aumentar a capacidade de carga em cerca de 30% face à anterior frota, o que levou à 

eliminação de alguns dos constrangimentos de transporte de carga inter-ilhas, mas também 

incrementar em cerca de 20% o número de lugares, o que se traduziu numa diminuição do 

número de voos efetuados e do número de horas de voo. 

Continua a verificar-se, no entanto, que os custos operacionais associados ao transporte aéreo 

inter-ilhas são demasiado elevados, constituindo um desafio importante para a Região a sua 

redução, sem que se comprometa a qualidade do serviço.

TrÁFEgO AçOrES/CONTINENTE/MADEIrA

Existem, neste momento, 8 rotas nas ligações aéreas dos Açores ao continente português e à 

Região Autónoma da Madeira, nas quais operam apenas duas companhias em regime de “code 

share”: a SATA INTERNACIONAL e a TAP PORTUGAL.

As imposições para estas ligações são igualmente definidas por OSP, neste caso, da responsabilidade 

do Governo da República, ao qual cabe, assim, o pagamento do subsídio ao preço do bilhete e dos 

encaminhamentos.

As OSP estipulam para estas ligações:

•	 as	capacidades	mínimas	para	passageiros	e	carga	por	estação	IATA;

•	 a	continuidade	e	pontualidade	dos	serviços;

•	 a	categoria	das	aeronaves	e	condições	operacionais;

•	 as	frequências	mínimas	para	cada	rota;

•	 a	comercialização	dos	voos;

•	 as	condições	de	transbordo;

•	 a	carga;

•	 o	serviço	postal;	

•	 a	estrutura	tarifária;

•	 a	taxa	de	combustível;

•	 o	valor	do	subsídio	a	pagar	pelo	Estado	às	companhias,	por	passageiro,	consoante	as	rotas.

A obrigatoriedade de combinar o transporte de passageiros com o transporte de carga conduz 

a um incremento dos custos de operação, o que se reflete nos preços praticados. Esta situação 

tem “minado” de forma agressiva a competitividade do transporte de carga por via aérea, face ao 

transporte por via marítima. 

Com o objetivo de ultrapassar estes constrangimentos, foi apresentada em 2012 uma proposta 

de alteração das atuais OSP ao Governo da República, proposta essa que constituiu uma tentativa 

de flexibilização do sistema, criando condições para a entrada de novos operadores e para o 

aumento da concorrência, o que se pretende que venha a refletir-se na introdução de ganhos 

para os utilizadores (ao nível de custo e da qualidade dos serviços prestados).

A 18 de julho de 2014 foi efetuada a anunciação pública da conclusão das negociações entre o 

Governo Regional dos Açores e o Governo da República sobre o novo modelo de Obrigações de 

Serviço Público nas ligações aéreas entre os Açores, o Continente e a Madeira. 

Este novo modelo, que entrará em pleno funcionamento em Abril 2015, prevê que os estudantes 

açorianos no Continente passem a pagar um preço final de 99 euros nas suas deslocações ao 

Continente de ida e volta e os residentes açorianos um valor máximo de 134 euros. As ligações 

entre os Açores e Madeira, por sua vez, passarão a ter um valor máximo de 119 euros para os 

residentes açorianos e de 89 euros para os estudantes, o que se traduz numa redução de cerca de 

50% em relação aos valores atuais.

Este novo modelo prevê a liberalização das rotas Lisboa/Ponta Delgada, Lisboa/Terceira, Porto/

Ponta Delgada e Porto/Terceira, bem como uma melhoria das condições nas rotas Lisboa/Santa 

Maria e Lisboa/Pico, com um mínimo de duas ligações semanais, e no transporte de carga por via 

aérea entre os Açores e o Continente. 

Com a liberalização do espaço aéreo açoriano, permite-se, assim, a já há muito esperada entrada 

no mercado das companhias low cost, o que se espera que venha a impulsionar o dinamismo de 

alguns setores, entre eles o turismo.
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TrÁFEgO INTErNACIONAL

No que se refere às ligações internacionais, as acessibilidades aos Açores encontram-se liberalizadas.

Neste momento, existem ligações internacionais diretas com a América do Norte e com vários 

destinos europeus, ligações essas que são asseguradas por diversas companhias, tanto em voos 

regulares como em charters.

Apesar de ter constituído uma aposta estratégica, a oferta das ligações diretas à América do Norte 

como forma de aproximação das comunidades emigrantes e de captação de fluxos turísticos para 

a Região, não tem verificado o sucesso desejado, tendo, ao longo de 2014, sido recorrentes as 

situações de atrasos e de cancelamentos de voos, justificadas por motivos de ordem técnica 

(sucessivas avarias nos aviões) e pela falta de recursos humanos para dar resposta às necessidades 

impostas por essas ligações – estas situações têm sido extremamente prejudiciais para a imagem 

dos Açores enquanto destino de excelência, uma vez que colocam em causa questões cruciais, 

como a segurança no transporte.

TrANSPOrTE TErrESTrE

Na realidade insular açoriana os transportes terrestres não oferecerem alternativa aos meios de 

transporte aéreos e marítimos. Ainda assim, revestem-se de particular importância, em virtude de 

terem, entre outros, impactos consideráveis ao nível do consumo de energia - cerca de 79% do 

consumo de gasolinas e de gasóleos na Região é afeto aos transportes terrestres (com implicações 

ao nível da segurança de abastecimento) e das emissões de Gases de Efeito de Estufa. Além disso, 

há a considerar igualmente que este tipo de transportes terá forte influência no desenvolvimento 

do setor turístico.

Nos últimos anos, tem-se verificado algum dinamismo no comércio de veículos automóveis, 

registando-se vendas anuais na ordem dos 4,5 mil veículos na Região, das quais cerca de metade 

são efetuadas em São Miguel. A este respeito, note-se que a venda de veículos automóveis 

por mil habitantes na Região é superior à média nacional. Analisando a idade do parque 

automóvel, verifica-se, igualmente, que a percentagem de veículos novos é elevada na Região, 

comparativamente à média nacional.

Em relação ao transporte coletivo, nos Açores ele encontra-se dividido em oito subsistemas: um 

por cada ilha, com exceção da ilha do Corvo. Apesar de terem sido efetuados vários investimentos 

para tornar este tipo de transporte mais atrativo, na Região 86% do parque automóvel corresponde 

a veículos ligeiros, situação que resulta, em grande parte, do facto de a reduzida população 

constituir um entrave ao desenvolvimento dos transportes públicos. 

Na Região têm sido implementadas algumas medidas relevantes no domínio dos transportes, das 

quais se destacam:

•	 A	aquisição	de	viaturas	no	âmbito	do	SIRIART	-	Sistema	de	Incentivos	à	Redução	do	Impacto	

Ambiental e Renovação das Frotas no Transporte Coletivo Regular de Passageiros;

•	 O	aumento	da	oferta	do	transporte	público	no	interior	das	cidades	e	das	ilhas;

•	 A	criação	do	incentivo	fiscal	à	destruição	de	veículos	em	fim	de	vida;

•	 A	 retirada	 progressiva	 da	 importância	 da	 cilindrada	 no	 cálculo	 do	 imposto	 automóvel,	

atribuindo maior relevância à componente ambiental, com base nas emissões de CO2.

 

O Plano Estratégico para a Energia nos Açores apontou como ações a desenvolver no domínio 

dos transportes as seguintes:

- “Reformular o programa SIRIART visando a renovação da frota de veículos (pesados de 

passageiros e táxis) em vertentes inovadoras (veículos ecológicos) e a introdução de mini-

autocarros híbridos, híbridos plug-in e eléctricos em circuitos urbanos;

- Desenvolver campanhas que privilegiem o transporte público em detrimento do transporte 

privado e a eco-condução (condução eficiente);

- Reajustar horários, itinerários, cadências e tarifários dos transportes públicos, em coordenação 

com os concessionários;

- Compensar financeiramente os concessionários pela instituição de novos serviços públicos;

- Criar terminais de autocarros e construir/ melhorar os abrigos para passageiros;

- Implementar sistemas de informação dos transportes públicos ao público / clientes;

- Incentivar, pela via fiscal ou através de apoio financeiro, a utilização de veículos híbridos, 

híbridos plug-in e eléctricos;

- Reforçar a incorporação do factor de emissão de CO2 na redução do imposto automóvel;

- Bonificar a taxa de comparticipação do incentivo fiscal à destruição de veículos em fim de 

vida.”

Sobre estas ações salienta-se que uma boa parte delas não se concretizou. Apesar disso, e a 

respeito dos consumos associados aos transportes terrestres, verifica-se, de facto, que, após um 

período de incremento dos mesmos, tem-se vindo a assistir a uma tendência de estabilização, o 

que poderá constituir um reflexo das melhorias promovidas ao nível das vias de circulação, que 

propiciam uma maior fluidez de tráfego, conjugadas com a aquisição de veículos cada vez mais 

eficientes.

DIAgNóSTICO - ANáLISE SWOT

Dada a realidade arquipelágica da Região, a mobilidade é efetuada essencialmente por meio 

aéreo e marítimo. No caso da mobilidade dos cidadãos, verifica-se uma forte dependência dos 

transportes aéreos, constituindo estes, por vezes, a única forma de se assegurar a deslocação 

interna, bem como de e para o exterior do arquipélago. Quanto à mobilidade de mercadorias, 

essa é efetuada, na sua maior parte, por via marítima.

Os transportes terrestres não oferecem, assim, alternativa aos meios de transporte aéreos e 

marítimos.

A insularidade e isolamento geográfico dos Açores impõem que as estratégias enquadradas no 

III.  DESENVOLVIMENTO



CONSELHO CONSULTIVO DE INDEPENDENTES

172 173

âmbito de uma política sustentável de desenvolvimento regional contemplem, forçosamente, as 

questões inerentes aos transportes de bens e pessoas, sendo essa uma condição fundamental 

para reforçar a coesão socioeconómica da Região.

Neste âmbito, os investimentos em equipamentos e infraestruturas de transporte são de extrema 

importância, contribuindo para a eliminação de congestionamentos, para a redução de tempos 

de viagem e de custos associados, para o aumento da produtividade económica (permitindo, por 

exemplo, a utilização de novas técnicas organizativas da produção, como sejam as operações just-

in-time), para o aumento de acessibilidades e de mobilidade (com benefícios em várias atividades 

económicas – entre elas as ligadas ao setor do turismo, por exemplo) e para a redução dos efeitos 

de “periferia” nas empresas e nas pessoas.

Investimentos corretos em sistemas de transportes são promotores de desenvolvimento 

económico e são, no caso dos Açores, cruciais para a redução das disparidades entre as ilhas e 

entre a Região e outras regiões do Continente e não só.

Neste sentido, e face às alterações que serão introduzidas não Região no Sistema de Transportes, 

em virtude da liberalização do espaço aéreo açoriano e da implementação das medidas previstas 

no PIT para integração dos transportes, é importante avançar com avaliações das intervenções 

a realizar, para que não se verifique o oposto nos que toca aos objetivos específicos de coesão.

  PONTOS FOrTES

•	 Ambiente	preservado;

•	 Localização	em	pleno	oceânico	atlântico;

•	 Estabilidade	política;

•	 Realização	de	investimentos,	tanto	ao	nível	portuário	e	aeroportuário,	como	da	rede	viária;

•	 Aproveitamento	de	fundos	europeus	para	desenvolvimento	de	infraestruturas	ligadas	ao	setor	

dos transportes;

•	 Infraestruturas	modernas	ligadas	ao	setor	dos	transportes	e	bem	mantidas;

•	 Existência	de	infraestruturas	aeroportuárias	em	todas	as	ilhas;

•	 Realização	 de	 investimentos	 na	 rede	 de	 transportes	 coletivos	 que	 passaram	 pelo	 incentivo	

da renovação de frotas (apoio à aquisição de veículos mais eficientes) e pela reformulação e 

expansão de redes de circuito;

•	 Concentração	de	emprego	nos	centros	urbanos;

•	 Existência	de	folga	de	estacionamento	na	maior	parte	dos	centros	urbanos;

•	 Ambiente,	 clima	 e	 paisagens	 favoráveis	 à	 utilização	 dos	 modos	 suaves	 de	 deslocação	 em	

transportes terrestres;

•	 Existência	de	estacionamento	privado	ou	público,	mas	gratuito,	em	boa	parte	dos	alojamentos	

e superfícies comerciais;

•	 Elevada	segurança	pessoal	nos	centros	urbanos;

•	 Topografia	favorável	às	deslocações	pelos	modos	suaves;

•	 Fiscalização	do	estacionamento,	que	impede,	em	grande	parte,	a	ocupação	ilegal	de	passeios;

•	 Contingente	 de	 táxis	 bem	 disseminado	 geograficamente	 e	 adequado	 às	 necessidades	 dos	
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residentes e da população flutuante;

•	 Novo	Código	de	Estrada	que	introduz	alterações	que	promovem	o	aumento	de	segurança	de	

ciclistas;

•	 Aposta	em	campanhas	de	publicidade	sobre	o	destino	Açores.

  PONTOS FrACOS

•	 Realidade	geográfica	complexa;

•	 Condições	climatéricas	adversas	em	boa	parte	do	ano;

•	 Reduzida	dimensão	de	mercado;

•	 Sazonalidade	da	atividade	turística	nos	Açores;

•	 Custos	elevados	das	deslocações	aéreas	e	marítimas;

•	 Ausência	de	pressões	competitivas	no	mercado	aéreo	interno;

•	 Rede	viária	dispersa;

•	 Baixa	 densidade	 populacional	 global	 na	 maior	 parte	 dos	 concelhos,	 o	 que	 resulta	 numa	

ocupação urbana dispersa e assente em habitações unifamiliares em muitas zonas do 

território, o que dificulta a existência de soluções de transporte coletivo eficazes e inviabiliza 

deslocações a pé;

•	 Importância	quase	residual	dos	transportes	coletivos	rodoviários	nas	deslocações	quotidianas,	

face à utilização de viaturas ligeiras;

•	 Frequência	horária	muito	baixa	da	rede	rodoviária	de	transportes	coletivos;

•	 Preços	pouco	apelativos	para	a	realização	de	deslocações	em	transportes	coletivos	rodoviários	

– dificulta que venham a constituir uma alternativa ao transporte particular;

•	 Estagnação	das	medidas	de	implementação	de	um	sistema	de	mobilidade	elétrica.

  OPOrTUNIDADES

•	 Liberalização	das	ligações	aéreas	entre	Açores	e	Continente;

•	 Existência	de	recursos	energéticos	endógenos	para	produção	de	energia	elétrica	–	elemento	

propulsionador de mobilidade elétrica;

•	 Concentração	do	emprego	em	algumas	zonas	das	ilhas,	o	que	permite	melhorar	a	oferta	de	

transportes coletivos;

•	 Manifestação	de	intenção	de	criação	de	incentivos	à	aquisição	de	veículos	elétricos;

•	 Aposta	no	desenvolvimento	de	redes	pedonais	e	cicláveis	em	alguns	locais;

•	 Aumento	do	preço	dos	combustíveis	e	do	custo	dos	bilhetes	de	transporte	coletivo	rodoviário	

– poderá potenciar a procura dos modos suave de deslocação;

•	 Redução	 da	 pressão	 sobre	 o	 estacionamento	 nos	 principais	 centros	 urbanos	 devido	 à	

disponibilização de meios de transporte coletivo regular em pequenos circuitos e a preços 

reduzidos.
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da Vitória – cerca de 50.000 teu’s por ano –, deveria haver um navio com maior dimensão do 

que os atuais e maior velocidade, sem meios próprios de descarga, que efetuasse o percurso 

Continente/Praia da Vitória/Continente, transportando apenas os contentores destinados às 

restantes ilhas. Este navio poderia ser semelhante em capacidade de carga ao atrás referido, para 

eventual necessidade de substituição.

Estes dois navios fariam apenas os trajetos referidos todas as semanas.

Note-se, no entanto, que, devido à sua dimensão, estes dois trajetos poderiam ser liberalizados, 

dando, por isso, possibilidade de aparecerem mais operadores em concorrência total. 

Estudos conhecidos sugerem que equipar os portos de Ponta Delgada e Praia da Vitória com 

gruas portuárias com capacidade para descarregar estes navios traria uma poupança anual da 

ordem dos 20 - 25 milhões de euros. 

Alterar o atual regime legal liberalizando o tráfego entre o Continente e os Açores, substituindo 

a legislação em vigor, constitui uma interessante medida que deveria ser discutida e “preparada” 

com os armadores atualmente instalados, de forma a não os prejudicar. Além da envolvência 

dos armadores, esta medida careceria, igualmente, de uma consulta/envolvência da Autoridade 

Portuária (Portos dos Açores, SA), das Empresas de Estiva, das Câmaras do Comércio e dos 

Sindicatos.

Transporte Inter-ilhas e Tráfego Local

Estabelecendo-se duas “portas de entrada”, criar-se-ia um sistema de distribuição das cargas 

inter-ilhas, para o qual se considera que seriam necessários três navios rápidos para circular 

exclusivamente entre as ilhas, sendo que dever-se-iam aprofundar estudos sobre os itinerários 

mais apropriados.

Uma vez que todos os portos estão dotados de rampas para permitir descargas rolantes, seria 

altamente aconselhável que estes navios fossem do tipo Ro-Ro (navios com rampa de popa), o que 

permitiria não só uma muito maior rapidez de descarga/carga, como o transporte em contentor 

ou em outros veículos, o que seria uma mais-valia muito importante.

Estima-se que este modelo traria um custo superior na ordem dos 7 - 12 milhões de euros anuais, 

pelo que o impacto final no custo dos fretes Continente – qualquer ilha dos Açores seria o de uma 

redução total da ordem dos 10 – 15 milhões de euros, ou seja, cerca de pelo menos 10 a 15% de 

redução relativamente ao preço atual do frete.  

Esta solução implica, sobretudo, a existência de um mecanismo legal que faça sentir no preço 

do bilhete inter-ilhas a redução obtida no trajeto Continente – Açores. A aplicação de uma taxa 

nos portos de Ponta Delgada e Praia da Vitória às cargas vindas diretamente do Continente que 

revertesse para o serviço de distribuição inter-ilhas resolveria este problema (em 1995, aquando 

da reestruturação portuária, com a saída com indemnizações de estivadores, criou-se uma taxa – 

a TRP – que resolveu o pagamento do empréstimo então necessário).
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  AMEAçAS

•	 Situação	financeira	do	grupo	SATA;

•	 Dificuldade	de	gestão	das	infraestruturas	e	transportes	associada	ao	aumento	de	população	

flutuante;

•	 Desafios	à	gestão	da	mobilidade	decorrentes	da	implementação	de	um	sistema	integrado	de	

transportes;

•	 Cicatriz	 provocada	 na	 imagem	 dos	 Açores	 como	 consequência	 dos	 recorrentes	 problemas	

nos voos de ligação à América do Norte.

PrOPOSTAS PArA AçãO E VALOrES

TrANSPOrTES MArÍTIMOS

Qualquer que seja a estratégia a seguir no domínio dos Transportes Marítimos, ela terá de ter 

subjacente dois princípios ou objetivos específicos orientadores, como sejam:  

- Custos/preços mais baixos;

- Frequências maiores e adequadas.

Os preços atuais são elevados e dificultam a circulação de pessoas e bens e praticamente 

impossibilitam a existência de um verdadeiro mercado interno, absolutamente indispensável para 

o desenvolvimento da Região. Maiores e mais adequadas frequências obviamente contribuirão, 

e muito, para a confiança das pessoas e das empresas e, consequentemente, para a melhoria das 

suas vidas e para o desenvolvimento do mercado interno e da região. 

TrANSPOrTE DE MErCADOrIAS

Cabotagem Marítima Nacional

O atual sistema, por obrigar a que qualquer operador que queira transportar mercadorias entre 

o Continente e a Região tenha que “correr” todas as ilhas do arquipélago, levando na maioria dos 

casos pequenas quantidades de carga, torna o preço do frete muito elevado.

Se pouco mais de metade da carga se destina a S. Miguel e Santa Maria – cerca de 75.000 teu’s 

por ano –, deveria haver um navio de maior dimensão (1.500 teu’s) do que os atuais e de maior 

velocidade, sem meios próprios de descarga, para efetuar o percurso Continente/Ponta Delgada/

Continente, transportando apenas os contentores destinados a S. Miguel e Santa Maria e vice-versa.

Se pouco menos de metade da carga se destina aos restantes portos, sendo 22% para a Praia 
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•	 Devido	 ao	 enorme	 aumento	 das	 frequências,	 o	 envio	 de	 uma	 mercadoria	 de	 qualquer	 ilha	

para outra ou para o Continente seria muito mais rápido, criando, efetivamente, um mercado 

interno.

Para esta alteração, é de extrema importância que se envolvam todas as entidades com interesse 

no negócio (armadores da cabotagem marítima nacional, empresas do tráfego local, autoridade 

portuária, empresas de estiva, Câmaras do Comércio, Câmaras Municipais e sindicatos), de forma 

a garantir a existência de uma empresa devidamente qualificada para fazer a operação e adequar 

a operação portuária às novas necessidades e características.

Atualmente, os três armadores já esboçam um pouco este modelo – cada um deles, ao ir apenas a 

algumas ilhas, deixa em Ponta Delgada a sua carga para as outras ilhas, a qual é depois levada para 

o seu destino final por um dos outros armadores.

Esta solução apenas se refere ao transporte de mercadorias, mas deve ser complementada/

integrada com o transporte de passageiros, de forma a que se consigam obter maiores ganhos 

nos dois sistemas.

•	 Graneis	Líquidos

 A distribuição dos combustíveis para todas as ilhas, com exceção de S. Miguel e Terceira, é 

feita a partir de S. Miguel. Esta situação torna a distribuição mais cara. Havendo capacidade 

no parque de Combustíveis do Porto da Praia da Vitória para o combustível necessário para 

todas as ilhas, exceto S. Miguel, é óbvio que se pouparia imenso dinheiro, se o navio que traz 

o combustível do Continente para a Região deixasse a parte de S. Miguel em Ponta Delgada 

e a restante no porto da Praia da Vitória, a partir do qual se faria a distribuição para os outros 

portos. 

 Até há alguns anos, não havia um Parque de Combustíveis no Porto da Praia da Vitória, tendo 

a Terparque avançado com a sua construção, existindo, portanto, condições para que o 

abastecimento das ilhas dos grupos Central e Ocidental se faça a partir do Porto da Praia da 

Vitória, sem que essa alteração acarrete custos. 

TrANSPOrTE DE PASSAgEIrOS

Numa região arquipelágica como é a nossa é absolutamente indispensável a existência de um 

sistema de transportes marítimos de passageiros entre todas as ilhas durante todo o ano. Este 

sistema tem de ter ligações o mais rápidas e mais baratas possível, de forma a constituir uma 

alternativa ao transporte aéreo.

Neste momento, apenas existem ligações todo o ano entre Faial, Pico e S. Jorge e entre as Flores 

e o Corvo. De maio a início de outubro, a Atlânticoline tem ao serviço dois ferries que fazem a 

ligação entre todas as ilhas, com exceção do Corvo, sendo que existe autorização do Governo 

Regional para que a Atlânticoline abra concurso público para a aquisição de dois navios “ferry” 

para o transporte inter-ilhas, com capacidade para 650 passageiros e 150 viaturas. 
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Considera-se que estes ferries poderiam desempenhar um papel importante na distribuição da 

carga a partir e para Ponta Delgada e Praia da Vitória. De facto, durante a maior parte do ano, 

estes navios não terão uma grande ocupação de passageiros, mas, em compensação, há sempre 

uma quantidade de carga apreciável a distribuir – quantidade essa que tenderá a aumentar com a 

criação do mercado interno.

Assim sendo, entende-se que se deveria estudar a conjugação dos dois tipos de transporte 

marítimo – passageiros e carga.

Outra questão que se torna clara é a necessidade de o Governo suspender o concurso para a 

aquisição dos ferries, até que o sistema de transportes marítimos de e para a Região esteja 

devidamente estudado. Esta situação parece tanto mais evidente quanto a situação económica 

do País e da Região aconselham a um extremo cuidado com as despesas públicas. Um gasto da 

ordem de 85 milhões de euros para a aquisição de dois navios exige que os mesmos sejam o mais 

adequados possível às necessidades e constrangimentos da Região.

Parece necessário que seja repensada a gestão deste sistema de transporte. Sendo o mesmo 

misto, como se propõe, torna-se evidente que a empresa Atlânticoline não tem capacidade para 

esta função. 

Relativamente à atual situação do transporte marítimo de passageiros no Grupo Central, 

especialmente entre as ilhas do Triângulo, considera-se que o mesmo deve ser devidamente 

avaliado, de forma a poder introduzir-se melhorias que satisfaçam mais eficazmente os habitantes 

daquelas ilhas e, principalmente, contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Turismo.

Considera-se lógica e necessária a construção de uma segunda rampa ro-ro no porto da Praia da 

Vitória, uma vez que é lá que se faz o transbordo de passageiros que viajam do Grupo Oriental para 

os Grupos Central e Ocidental e, espera-se, de carga, com a estadia em simultâneo dos dois ferries. 

NAVIOS DE CrUZEIrO

O número de escalas dos navios de cruzeiros é muito maior em Ponta Delgada do que nas outras 

ilhas, facto que se deve não só à existência de um bom Terminal de Cruzeiros em Ponta Delgada e à 

inexistência de terminais semelhantes nas outras ilhas, mas também a uma promoção claramente 

assimétrica e a favor de S. Miguel. A este respeito, acredita-se que a promoção de outras ilhas 

deve ser feita, destacando-se, a este nível, o potencial da cidade de Angra do Heroísmo enquanto 

Património Mundial da Humanidade, na Terceira, sendo que se enfatiza que existem vários portos 

no mundo sem cais de cruzeiros que recebem escalas deste tipo de navios (por exemplo, a ilha 

grega de Santorini).

Uma análise que deverá ser efetuada, na sequência da desativação da Base das Lajes, será a de 

passar-se o seu terminal portuário para a esfera da Portos dos Açores, SA. e adaptá-lo a terminal de 

cruzeiros, já que esta será uma intervenção relativamente barata e rápida em relação à alternativa 

de construção de um Terminal em Angra do Heroísmo.
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HUB TrANSATLÂNTICO NA PrAIA DA VITórIA

Tendo em atenção a situação dos Açores no Atlântico, no cruzamento de várias rotas 

transatlânticas, e o alargamento do Canal do Panamá, tem vindo a sugerir-se a criação de um 

HUB transatlântico no Porto da Praia da Vitória. Trata-se, naturalmente, de um projeto de elevado 

interesse, mas que, devido aos investimentos avultadíssimos a que obriga, não depende apenas 

da vontade da Região. Para estudar o projeto em questão, foi nomeado, pelo Governo Regional, 

um Grupo de Trabalho.

TrANSPOrTES AÉrEOS

O transporte aéreo é fundamental para a mobilidade dos açorianos e para o desenvolvimento da 

economia das nossas ilhas.

As recentes alterações das Obrigações de Serviço Público nas ligações entre os Açores e o 

exterior constituem um importante contributo para a recuperação do Turismo e para a melhoria 

no transporte de algumas mercadorias de grande valor, como é o caso, entre outros, do pescado.

No entanto, é importante que sejam criados mecanismos de acompanhamento da implementação 

do novo modelo, de modo a potenciar os seus efeitos positivos.

Ao nível do transporte aéreo inter-ilhas, torna-se necessário proceder a uma profunda diminuição 

do tarifário para os passageiros e para a carga, de forma a contribuir para a dinamização do 

mercado interno. 

TrANSPOrTES TErrESTrES

A implementação de um sistema de incentivos à aquisição de veículos elétricos permitiria o 

aproveitamento de recursos energéticos endógenos, através do consumo de energia elétrica nos 

períodos de vazio. Trata-se de um impulso fundamental à mobilidade elétrica, em virtude dos 

preços elevados deste tipo de veículos.

A promoção dos transportes coletivos, para que constituam uma alternativa apelativa aos 

transportes individuais, tem de ser reforçada. Neste campo em particular será fundamental que os 

preços de deslocação neste tipo de transportes sejam reduzidos e que se sensibilize a população 

açoriana. 

No que toca ao desincentivo à deslocação em viatura própria, deverão, também, ser promovidas 

a utilização de bicicletas e as deslocações a pé. A este respeito deverão:

•	 ser	construídas	mais	ciclovias	e	circuitos	pedonais;

•	 ser	promovidas	ações	de	sensibilização	sobre	condução	cívica;

•	 garantir-se	 melhores	 condições	 de	 acessibilidades	 (em	 muitos	 locais	 levar	 um	 carrinho	 de	

bebé é uma tarefa impossível);

•	 criar-se	mais	estacionamentos	adequados	a	velocípedes.

É importante, pois, que os transportes terrestres sejam também vistos do ponto de vista do 

ordenamento e gestão urbana. 

É igualmente importante que se promova uma mudança de mentalidades, através do incremento 

da educação da população, nomeadamente através da consciencialização ambiental e educação 

cívica.

III.  DESENVOLVIMENTO

III. DESENVOLVIMENTO

INTErVENIENTES

Catarina Goulart Chamacame Furtado (coordenadora)

Carla Sofia da Silva Melo (ambiente, São Miguel)

Maria Palmira Ferreira Fernandes (ambiente, Terceira)

José Manuel Flores Ribeiro Pinto (transportes marítimos, Terceira)

Melvino António Gomes Lourenço (transportes marítimos, Terceira)

José Roberto Cabral Simas (agricultura e floresta, São Miguel)

Mário Belo Dinis Toledo do Rego (turismo, Terceira)

Luís Manuel da Silveira Daniel (turismo, São Miguel)
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IV.  ECONOMIA

IV. ECONOMIA

AS EMPrESAS SãO 

O MOTOr DO 

DESENVOLVIMENTO

A reflexão feita por este Grupo teve como objetivo pensar sobre o futuro 

da Economia açoriana. Está resguardada por um conjunto de princípios 

que, sem hesitações, assume características ideológicas:

•	 As	empresas	são	o	foco	de	criação	de	riqueza	nas	economias;

•	 São	as	empresas	que	criam	emprego	consistente;

•	 A	 riqueza	 criada	 pelas	 empresas,	 que	 deve	 originar	 preocupações	

quanto à sua distribuição, é a base do desenvolvimento económico;

•	 Para	que	a	criação	de	riqueza	se	torne	realidade,	é	necessário:

 - Espírito de risco;

 - Aplicação de capital por parte do empreendedor;

 - Contributo decorrente do trabalho dos colaboradores;

•	 Aos	empreendedores,	é	devida	uma	contrapartida	pela	aplicação	de	

capital, que deve premiar o risco que a mesma comporta. O lucro 

corresponde à remuneração do fator capital;

•	 Aos	colaboradores,	é	devida	uma	contrapartida	justa	pelo	trabalho	

que dispensam às empresas. O salário, ordenado, vencimento, ou 

qualquer outro termo utilizado para o efeito, corresponde à remu-

neração do fator trabalho.

As empresas não podem ser vistas apenas como mero motor de cres-

cimento. A riqueza que criam não deve apenas suscitar preocupações 

quanto à remuneração, de forma adequada, dos fatores trabalho e ca-

pital. Deve ter em conta também outros domínios associados à consci-

ência social que hoje em dia lhes é exigida. Ou de natureza ambiental. 

Ou outros.

As empresas devem, assim, ser consideradas como motor de desenvol-

vimento.

Porque desenvolvimento é bem mais do que mero crescimento. É cres-

cimento acrescido de fatores qualitativos.

181
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IV.  ECONOMIA

A PALAVrA DE OrDEM 

DEVE SEr “CrIAçãO DE 

EMPrEgO”
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Esta perspetiva de abordagem assume-se extremamente oportuna, num 

momento como aquele que se vive nos Açores. Especialmente porque o 

desemprego se apresenta como principal fator de preocupação para as 

famílias açorianas, estando o futuro da Região fortemente condicionado 

pela conjuntura atual.

Em primeiro lugar, e no futuro próximo, devem ser proporcionadas con-

dições às empresas que possibilitem que elas próprias privilegiem ativi-

dades que permitam evitar a dispensa dos seus colaboradores. E para as 

que se encontrem em situação menos gravosa, devem definir-se me-

didas e programas que possibilitem, desde já, que não se fiquem pela 

manutenção dos postos de trabalho que têm assegurado e partam para 

a criação de emprego. 

Ou seja, é fundamental, antes de tudo o mais, que se atenue o processo 

de destruição de emprego que tem caracterizado os anos mais recentes. 

A partir daí, e também de imediato para as empresas que conseguiram 

sobreviver de forma sã, algo que a maioria se viu incapacitada de conse-

guir, a palavra de ordem deve ser “criação de emprego”.

É necessária, claramente, uma viragem. Parar para pensar e, sem conces-

sões, reorientar a abordagem que tem sido feita da economia regional.

Desde logo, exige-se uma inversão. É decisivo repensar quem devem ser 

os “players” da economia açoriana.

O setor privado deve ser visto como a alavanca da economia. Não é o 

setor público.

É preciso mais economia e melhor economia.

Durante muito tempo, provavelmente tempo demais, embora isso en-

contrasse razões numa economia insular e arquipelágica com especifi-

cidades muito próprias, o setor público foi o ator principal nos Açores. 

Substituindo-se, ele próprio, ao setor privado, mas nem sempre criando 

as melhores condições para o exercício da atividade empresarial.

As empresas têm de ser, a partir de agora e inadiavelmente, o motor de 

criação de riqueza e emprego nos Açores. Muito mais quando se impõe 

a redução do peso da despesa pública, por força do recuo que se tornou 

uma exigência para o país para assegurar a sustentabilidade das contas 

públicas. E nos Açores não é diferente. Aliás, como é assinalado de forma 

recorrente por entidades como o Tribunal de Contas, pese embora as 

juras descabidas de boa gestão de dinheiros públicos, com origem em 

declarações gratuitas dos governantes regionais.

Ao governo cabe um papel regulador. De igual forma, as grandes linhas 

estratégicas têm de ser ditadas pelos governos. Neste caso, pelo Gover-

no Regional dos Açores.

Para as empresas ficará reservado um papel empreendedor, a vontade 

e a necessidade de inovação, bem como a capacidade de correr riscos.

E existe uma garantia. A de que existem bons empresários e boas em-

presas nos Açores.

Através das empresas, resolver os problemas das pessoas. É a lógica as-

sociada à reflexão produzida. Neste momento, essencialmente direcio-

nada para a criação de emprego.

É este contexto que está subjacente ao conjunto de 20 propostas/ideias 

que seguidamente se apresentam. A dois níveis: o social e o económico.

Nuno Araújo

Coordenador do Grupo Economia

O SETOr PrIVADO é 

qUE é A ALAVANCA DA 

ECONOMIA
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PrOPOSTAS DE CAráCTEr SOCIAL

•	 Pagamento	de	salários – Introdução do pagamento semanal, possibilitando aos trabalhadores 

uma gestão da tesouraria familiar mais harmoniosa, permitindo o “aquecimento” da economia 

através da redução/eliminação dos picos de vendas mensais;

•	 “Proteção”	das	empresas	e	comércio	tradicional	local	- Controlar licenciamentos, de forma 

a impedir que boas ideias sejam copiadas. Evita que todos os empresários se canalizem para 

o mesmo negócio, o que pode constituir-se como fator negativo em relação a todos os que 

tomem uma decisão nesse domínio. Não se trata de eliminar nem impedir a concorrência e/ou 

o aparecimento de novos “players”, mas controlar a quantidade de operadores no mercado. 

Valorizam-se, assim, as boas ideias, num espírito de concorrência saudável;

•	 Programas	de	empregabilidade	para	quadros	qualificados – As PME’s, nos Açores como 

a nível nacional, debatem-se cada vez mais com a necessidade de ter nos seus quadros 

colaboradores qualificados. São estes que permitem que os empreendedores/empresários 

estejam mais habilitados, em particular com a posse de melhor qualidade de informação, para 

as tomadas de decisão em relação aos seus negócios. Neste sentido, é proposta a aplicação 

de uma majoração em sede de IRC às despesas resultantes da contratação de pessoal 

especializado;

•	 Formação	 ligada	 ao	 setor	 empresarial	 - São os empresários e as associações que devem 

definir que tipo de especialização e a quantidade de pessoas que deve ser alvo de melhoria 

de competências nos domínios escolhidos. É uma medida fundamental para evitar gastos 

desnecessários em formação de candidatos naturais ao desemprego;

•	 Fomento	do	empreendedorismo	– Dirigida principalmente a start-up’s;

•	 Criação	 de	 planos	 de	 intervenção	 pública	 rápida	 destinados	 a	 empresários	 que	

passaram por situações de insucesso - Tendo mostrado anteriormente que têm 

capacidade empreendedora, há empresários que passaram por situações adversas no plano 

comercial e, consequentemente, financeiro, que nada têm a ver com a sua competência e 

“responsabilidade”, tendo passado, eventualmente, por processos de falência. A proposta 

visa desenvolver projetos empresariais interessantes e viáveis, aproveitando as qualidades 

comprovadas que detêm no exercício de iniciativa privada;

•	 Reafectação	 de	 recursos	 entre	 as	 empresas - Programa de formação profissional que 

permita alocar colaboradores certos nos sítios certos.

PrOPOSTAS DE CAráCTEr ECONóMICO

•	 Promoção	 de	 condições	 para	 fusões/concentrações	 de	 empresas – Fundamental no 

contexto conjuntural atual. Única alternativa que evita o desaparecimento de muitas empresas 

que atravessam uma situação financeira desequilibrada, protegendo o essencial dos negócios 

e o emprego;

•	 Produção	 de	 bens	 e	 serviços	 transacionáveis,	 de	 elevado	 valor	 acrescentado – São 

reconhecidas as dificuldades do tecido empresarial açoriano em competir no mercado global 

em pé de igualdade com os principais “players”, por falta de massa crítica. Nesse sentido, 

importa dar resposta e atuar essencialmente em dois pilares: (i) melhoria dos níveis de 

produção; (ii) investigação e desenvolvimento, por forma a aumentar o valor acrescentado de 

cada produto/serviço;

•	 Programa	 de	 pagamento	 de	 dívidas	 a	 fornecedores	 nos	 prazos	 legais – Uma questão 

imprescindível, em função dos atrasos significativos por parte de entidades públicas, que se 

repercutem nos pagamentos entre empresas;

•	 Simplificação	dos	processos	de	falência	– É urgente a recuperação rápida dos créditos e, 

em muitos casos, é negativo adiar o encerramento de algumas empresas, não resolvendo/

protegendo os credores e os próprios empresários;

•	 Fomento	da	inovação	empresarial	–	Designadamente	através	da	realização	de	workshops,	

contando com a intervenção de consultoras idóneas. Podem ser determinantes para avaliar 

e olhar o negócio nas suas diferentes vertentes e noutros termos, quer na ótica operacional 

quer na financeira;

IV.  ECONOMIA

INTrODUçãO DO SALárIO SEMANAL PArA 

DINAMIzAçãO DA ECONOMIA rEgIONAL 

INCENTIVAr A CONTrATAçãO DE PESSOAL 

ESPECIALIzADO E ENVOLVEr AS EMPrESAS 

NAS OPçõES FOrMATIVAS

APrOVEITAr AS CAPACIDADES DOS NOSSOS 

EMPrESárIOS

rEOrgANIzAr EMPrESAS E APOSTAr EM 

TrANSACIONáVEIS 



CONSELHO CONSULTIVO DE INDEPENDENTES

186 187

•	 Programas	 de	 intervenção	 para	 desenvolvimento	 de	 “clusters” – É urgente encontrar 

novas áreas de negócio, assegurando a exigência que deve existir em termos de inovação (a 

economia do mar é um excelente exemplo);

•	 Criação	 de	 fundo	 para	 apoio	 a	 novas	 ideias – Destinado à materialização de ideias de 

negócio. Ter uma ideia não significa conseguir implementar um negócio na sua plenitude, em 

toda a linha empresarial, com a devida aplicação e consolidação. Nesse sentido, pretende-se 

apoiar a ideia, privilegiando o papel do empreendedor. Numa primeira fase, deve ser apoiado 

o arranque do negócio, devendo, numa segunda fase, ser feito o seu acompanhamento até 

que o empreendedor tenha assimilado os conceitos essenciais;

•	 Promoção	 de	 programas	 de	 controlo	 de	 gestão - Melhorar o nível organizacional das 

empresas;

•	 Financiamento	 de	 start-up’s	 e	 projetos	 inovadores,	 com	 recurso	 ao	 apoio	 público 

– A inovação comporta maiores níveis de incerteza, pelo que o risco associado deve ser 

minimizado e repartido;

•	 Incentivo	à	existência	de	um	número	elevado	de	projetos	empresariais – Naturalmente, 

tem de ser estimulado de forma muito controlada e racional. É importante esta aposta, já que 

são em grande número os projetos que conhecem o insucesso em tempo curto, sendo em 

número menor os que asseguram uma existência mais duradoura, com o consequente êxito. 

Como as empresas tendem a empregar cada vez menos colaboradores, o emprego tem de ser 

estimulado a partir da existência de um número grande de empresas;

•	 Acesso	ao	financiamento	através	de	protocolos	com	Sociedades	de	Garantia	Mútua – Esta 

proposta, bem como as restantes, contribui para assegurar o princípio “sem financiamento não 

há economia”. Mas este não é aplicável a qualquer custo. Tem de ser correta e racionalmente 

aplicado. Financiar, apenas, não é resolver o problema. Pode ser o início do problema seguinte 

e este, geralmente, é mais grave;

•	 Ajustamento	e	modificação	dos	tradicionais	programas	de	reestruturação	financeira	- 

Têm de ser mais inteligentes e bem direcionados do que os que têm estado a vigorar. É essencial 

definir mudanças que os tornem verdadeiramente eficazes, assegurando compromissos 

de diagnóstico, mas sobretudo de revisão da situação que levou a empresa a requerer esta 

situação;

IV.  ECONOMIA

INOVAr NOS NEgóCIOS A NÍVEL 

OPErACIONAL E FINANCEIrO

PrIVILEgIAr O PAPEL DO EMPrEENDEDOr

CONCLUSãO

Estas 20 ideias, apresentadas como propostas de carácter social e económico, resultam também 

de numerosos contactos estabelecidos com várias personalidades que pontuam em diversas 

áreas da economia açoriana. A elas, reconhecidamente, um agradecimento especial.

Não são, certamente, a cura para todos os males. São apenas um contributo. Para ser discutido, 

alterado e melhorado. Para iniciarem um processo que se pretende dinâmico.

Uma palavra relativa à complexidade de aplicação de medidas, propostas ou programas a uma 

realidade tão diversificada como a que existe nos Açores. Nove ilhas e nove realidades.

São nove mercados que suscitam diferentes abordagens, diferentes formas de exercício da 

atividade empresarial e, consequentemente, diferentes intervenções por parte dos poderes 

públicos.

A simples majoração de apoios não é suficiente para tratar de forma diferente aquilo que é 

diferente. Ao governo açoriano exige-se que conheça a realidade de cada ilha e faça opções que 

sejam distintas em relação a cada uma.

Não basta atirar dinheiro para cima dos problemas, como tem acontecido. Neste caso, mais do 

que dinheiro, as empresas precisam de condições para o exercício da sua atividade.

Neste tempo de dificuldades, quando as ameaças, existindo, se podem tornar oportunidades, é 

preciso pensar, discutir e construir soluções.

O governo não pode parar. Tem de trabalhar e ser criativo.

Os Açores, principalmente depois de um período que se revelou tão doloroso para as empresas e 

para as famílias açorianas, não podem esperar mais.

A economia açoriana precisa das empresas. Os Açores precisam de ação.

SEM FINANCIAMENTO NãO Há ECONOMIA

•	 Fomentar	o	recurso	ao	mercado	de	capitais	no	âmbito	das	PME’s	– Numa linha de procura 

de formas alternativas de financiamento.

OS AçOrES SãO NOVE MErCADOS qUE 

SUSCITAM DIFErENTES AbOrDAgENS E 

DIFErENTES INTErVENçõES
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INTErVENIENTES

Nuno Araújo (coordenador)

António Soares Marinho

IV.  ECONOMIA
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Família, Cidadania, Desenvolvimento, Economia. 

Divididos pelas quatro grandes áreas da organização 

em sociedade e da governação, dezenas de açorianos 

das nove ilhas, sem filiação partidária e com todos os 

tipos de formação escolar e académica, sistematizam 

uma ideia para um novo modelo de desenvolvimento da 

Região. O convite partiu de Duarte Freitas, presidente 

do PSD/Açores, que, confrontado com a qualidade 

dos diagnósticos e das propostas, se comprometeu de 

imediato a usá-los como base para o programa eleitoral 

e de Governo a elaborar antes das eleições Regionais de 

2016. Um contributo imprescindível de uma sociedade 

civil que os Açores precisam de esforçar-se por 

conservar viva e assertiva.


