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Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia, 

Senhoras e Senhores deputados,  

Senhores membros do Governo. 

 

Esconder informação dos Açorianos é uma marca dos governos do 

Partido Socialista. 

 

Sempre que as perguntas da Oposição são incómodas, o Governo 

Regional recusa responder ou fá-lo de forma ambígua. 

 

A Oposição quer saber qual foi a indemnização – milionária ou não 

– paga por uma empresa pública a um funcionário. O Governo 

recusa revelar o valor. 

 

A Oposição pede cópia dos relatórios trimestrais de execução 

orçamental das empresas públicas, que deviam ser públicos por lei. 

O Governo diz que não tem de os divulgar. 

 

A Oposição solicita informações sobre os salários, despesas de 

representação e ajudas de custo dos administradores de uma 

empresa pública. O Governo remete-se ao silêncio. 
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Esta não é uma questão meramente partidária. Está em causa o 

respeito pelo Estado de Direito. 

 

É que a prática deste Governo, em sonegar informação a quem o 

fiscaliza, estende-se aos órgãos de soberania, nomeadamente os 

tribunais. 

 

As declarações do juiz conselheiro Vítor Caldeira após a entrega 

do Parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta da Região de 2016 

são elucidativas. 

 

O presidente do Tribunal de Contas disse, e cito: 

 

“Estimamos que o valor dos saldos seja o que o Tribunal refere, 

mas esses valores devem constar eles próprios da Conta, não ser 

uma dedução do próprio Tribunal”. 

 

Ou seja, o Tribunal de Contas quase que tem de adivinhar os 

valores sobre as contas públicas, porque o Governo escondeu essa 

informação! 

 

Senhora Presidente 

Senhores Deputados 
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A Conta da Região é como que um manual de falta de 

transparência, apresentado com a chancela da governação 

socialista dos Açores. 

 

O Parecer do Tribunal de Contas tem, por isso, o grande mérito de 

destapar tudo aquilo que o Governo esconde sobre as finanças 

públicas da Região. 

 

E não foi pouco aquilo que o Governo ocultou na Conta da Região 

de 2016. Senão vejamos: 

 

Diz o Tribunal de Contas, e cito, que “não foi possível obter prova 

suficiente e apropriada de modo a certificar a dívida total da 

Administração Regional direta e dos serviços e fundos 

autónomos”. 

 

Ou seja, o Governo escondeu informação sobre a dívida pública. 

 

Diz o Tribunal de Contas que “não consta do relatório que 

acompanhou a proposta de Orçamento, a informação, legalmente 

exigida, sobre os subsídios e critérios de atribuição e sobre a 

justificação económica e social dos subsídios concedidos”. 
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Ou seja, o Governo continua a atribuir subsídios sem critério. 

 

O Tribunal de Contas destaca também a “ausência de informação 

sobre os compromissos assumidos e não pagos e pagamentos em 

atraso”. 

 

Ou seja, o Governo esconde também os atrasos nos pagamentos. 

 

Em suma, e como aponta o Tribunal, a Conta da Região de 2016 

está “afetada por erros e omissões materialmente relevantes”. 

 

Estamos, assim, perante um Governo que não gosta de prestar 

contas. Que se sente acossado sempre que lhe é exigida 

transparência. 

 

O Governo Regional do Partido Socialista não gosta que lhe façam 

frente. Prefere que lhe façam um frete. Não contem connosco. 

 

Senhora Presidente 

Senhores Deputados 
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O Partido Socialista, cujo Governo esconde informação ao 

Tribunal, é o mesmo que propõe, e bem, sublinhe-se, e bem, a 

criação de um “Portal da Transparência” neste Parlamento. 

 

Mas repare-se, estamos perante um caso de dois pesos e duas 

medidas. 

 

Sugerimos aos deputados do Partido Socialista que leiam os 

sucessivos pareceres às Contas desta Assembleia feitos pelo 

Tribunal de Contas. 

 

Desde o início da década que o Tribunal de Contas não faz um 

único reparo às contas deste Parlamento, pois cumprem todas as 

regras e não escondem informação. 

 

Fosse o Governo tão transparente como esta Assembleia na 

apresentação das suas contas e não estaríamos aqui a fazer este 

debate. 

 

O PS que se disponibiliza e assume iniciativa pela transparência na 

atividade do Parlamento, ao mesmo tempo fecha os olhos a um 

Governo que impede os deputados da Oposição de fazer o seu 

trabalho. 
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A esse título, vejam-se, por exemplo, os requerimentos do PSD 

sobre o cumprimento das disposições legais relativas à 

apresentação, a esta Assembleia, dos relatórios trimestrais das 

empresas do setor público empresarial regional. 

 

O Governo finge que responde, ocultando a informação e arroga-

se impune às exigências que esta própria Assembleia aprovou, 

violando reiterada e conscientemente a lei. 

 

E em relação ao Tribunal de Contas faz igual. Isto é, esconde o que 

não pode esconder. 

 

O Parecer da Conta da Região de 2016 revela um regime em que, 

das duas uma: 

 

Ou o Tribunal de Contas é Oposição e faz críticas e denúncias sem 

sentido, na versão socialista da realidade – uma espécie de pós-

verdade –, ou aquilo que o Tribunal de Contas nos alerta é de que 

os Açores têm dois governos. 
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Há um Governo que vem ao Parlamento dos Açores na versão de 

marketing político do Partido Socialista, cheio de retórica, abertura 

para o diálogo e invocando iniciativas pela transparência. 

 

E há outro, que se esconde do escrutínio democrático, que não se 

fiscaliza nem se deixa fiscalizar e que até obriga o Tribunal de 

Contas a sentir a necessidade de adivinhar, presumindo e 

deduzindo por onde circula o dinheiro. 

 

Temos um regime que é fachada de democracia e coutada de uma 

elite política. 

 

O Parecer da Conta da Região, no que toca a este Governo, reflete 

um suprapoder regional, espelhado no endividamento recorrente de 

empresas e institutos regionais, que albergam, não os despojados 

do regime, mas os promovidos do percurso político ao serviço 

dessa causa socialista. 

 

A elite política socialista que decide vai-se bastando em despesa, 

ao sabor de muitas promoções pessoais e partidárias. 
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Mas isso pode até nem ser o pior. O pior é a herança de dívidas que 

esta elite socialista deixa e que gerações de Açorianos terão de 

pagar. 

 

Senhora Presidente 

Senhores Deputados 

 

Exigimos que o Governo explique, aqui e agora, por que motivo 

escondeu informação ao Tribunal de Contas. 

 

O Governo tem de justificar a este Parlamento porque é que o 

Tribunal de Contas, e cito, “considera que a Conta da Região 

Autónoma dos Açores de 2016 está afetada por erros e omissões 

materialmente relevantes”; 

 

O Governo e esta maioria têm que se decidir: ou o Partido 

Socialista entende que a Democracia e o escrutínio público devem 

dar possibilidade aos deputados de conhecerem o que anda a fazer 

a administração regional; ou vamos continuar a discutir a 

transparência de um Parlamento em que os deputados são 

impedidos de saber o que faz o Governo. 
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O Parecer à Conta de 2016 prova que é preciso mais empenho e 

trabalho da maioria que suporta o Governo. 

 

O Governo e o PS têm que deixar de passar o tempo a criticar a 

Oposição. 

 

O Governo e o PS têm que deixar de ignorar todos os avisos sobre 

a necessidade de dar mais meios à fiscalização de como são gastos 

os quase 700 milhões que os Açorianos pagam em taxas e 

impostos. 

 

A transparência não se apregoa, exerce-se. 

 

Quem não aceita exercer os seus deveres de fornecimento de 

informação sobre como, quem, quando e porquê usou recursos 

públicos, não está a prestar um serviço público. Está apenas a 

salvaguardar interesses privados, pessoais ou de grupo. 

 

O Parecer da Conta da Região é mais um alerta, que vem confirmar 

a necessidade de serem dados passos elementares em favor de um 

bom governo, na salvaguarda do interesse geral, no 

aprofundamento da transparência e na melhoria do envolvimento 
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deste Parlamento e dos representantes do Povo na fiscalização da 

atividade governativa. 

 

O Partido Socialista e o Governo não podem assobiar para o lado 

perante as conclusões do Tribunal de Contas. 

 

Um Parecer da Conta da Região que aponta que o Governo 

escondeu informação a um órgão de soberania como o Tribunal de 

Contas, não pode ser ignorado. 

 

O senhor Vice-presidente do Governo anda há 13 anos a esconder 

informação sobre as finanças públicas. 

 

A reiterada falta de transparência nas contas públicas não se resolve 

com a multa que o senhor Vice-presidente do Governo deverá 

pagar por ter aprovado um empréstimo sem autorização legal. 

 

É hora do senhor Presidente do Governo e do Partido Socialista 

dizerem se vão pôr termo à impunidade política do senhor Vice-

presidente ou se preferem continuar a ser cúmplices desta forma de 

atuar que esconde informação aos Açorianos sobre as contas 

públicas. 
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Disse 

 

Horta, sala das sessões, 13 de dezembro de 2017 


