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Intervenção do Presidente do PSD/Açores 

 

Estimados amigos e amigas, 

 

Caros açorianos e açorianas, 

 

Agradeço aos presentes, aqui na mesa, que se juntam aos mais de 100 

independentes que contribuíram, ao longo dos últimos dois anos, para a elaboração da 

proposta de Programa de Governo. 

 

Trata-se de um processo participativo, iniciado já em 2013, em que ouvi 

cidadãos independentes, militantes e forças vivas, nas nove ilhas dos Açores. 

 

 Não estamos aqui, em vésperas de eleições, a ouvir e a apresentar 

apressadamente um programa de Governo. Estamos a terminar um percurso de trabalho 

com os açorianos que já leva mais de 2 anos, que visa renovar a governação dos Açores 

e que é uma alternativa a 20 anos de poder do Partido Socialista. 

 

Ouvir as pessoas há mais de 2 anos é um exercício muito sério, de respeito e de 

participação democrática, feito com uma grande responsabilidade e um empenho maior 

porque vamos substituir um regime de 20 anos que já não funciona nem responde aos 

desejos dos cidadãos nem consegue responder aos problemas açorianos. 

 

20 anos é muito tempo. Um tempo pesado e inaceitável quando os interesses dos 

Açores e dos açorianos já não são os interesses de quem nos governa.  

O partido Socialista passou a governar para se manter a si e à sua máquina no 

poder.  

 

Estar no poder apenas pelo poder não é nobre. Manter-se no poder pelo poder 

não é a razão das razões.  
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Estar no poder assim prejudica os Açores. 

 

Nós queremos fazer mais e melhor. Temos a energia, a força e a capacidade de 

renovar. 

 

Meus amigos, 

 

As propostas que vamos apresentar aos açorianos pretendem cumprir o objetivo 

de dar resposta aos problemas da população e a combater as desigualdades que se 

agravaram ao longo destes 20 anos de regime socialista. 

 

Hoje anunciamos aqui os princípios orientadores que vão reger o nosso 

Programa de Governo, a apresentar no início de setembro, e que assenta na máxima 

“Açores para Todos”. 

 

Das propostas destaco: 

Na área da Saúde vamos criar Unidades de Saúde Familiar (USF); vamos lançar 

um Programa de recuperação de listas de espera cirúrgicas; vamos retomar a deslocação 

dos médicos especialistas às ilhas, centros de saúde e hospitais; e vamos estender a rede 

de cuidados continuados a todas as ilhas. 

 

Na área da educação destaco os contratos de autonomia das escolas e o 

desenvolvimento de uma cultura escolar de cooperação e proximidade ajustada às 

características de cada uma das parcelas da nossa Região. 

 

Na área da economia precisamos de passar a olhar para o setor privado como 

alavanca da criação de emprego. As PME são responsáveis pela criação de 70% do 

emprego nos Açores e no último quadro comunitário de apoio apenas 20% dos fundos 

comunitários foram para o setor privado.  

 

Quero mais emprego. Quero mais investimento privado. 
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Quero equilibrar a distribuição dos fundos comunitários assegurando aos nossos 

empresários mais financiamento e menos burocracia. 

 

Quero captar investimento estrangeiro, nomeadamente junto da diáspora.  

 

Nas comunidades açorianas, nos EUA e Canadá há muitas oportunidades para os 

Açores. Como também nos Açores há muitas oportunidades para a nossa diáspora.  

 

Esta é uma das razões porque vou colocar a Direção Regional das Comunidades 

na pasta da Economia.  

 

Os grandes desafios para o futuro Governo dos Açores são: 

- A educação de qualidade e o combate ao insucesso escolar. 

- A saúde e a garantia de acesso aos cuidados de saúde a todos os cidadãos em 

tempo útil. 

- A criação de uma verdadeira política agrícola regional que possa assegurar 

rendimento, dignidade e estabilidade ao setor. 

- A criação de emprego e o aumento do rendimento dos açorianos, com uma 

especial atenção para os mais jovens que procuram o primeiro emprego. 

- Os transportes e as ligações entre as diversas ilhas, fundamentais para o nosso 

desenvolvimento e para a coesão territorial, económica e social. 

- A transparência da administração e o tratamento igual de todos os cidadãos são 

outros dos meus objetivos prioritários na governação. 

 

 

Quero “Açores para Todos” porque não me conformo em viver numa Região 

com os maiores índices de abandono escolar do país, em que um terço dos jovens não 

acaba o ensino secundário. 

 

Quero “Açores para Todos” porque não me conformo em viver numa Região 

onde há dezenas de milhares de pessoas que não têm médico de família, que aguardam 
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anos por uma cirurgia ou que não têm acesso a uma consulta de especialidade. Não 

pode continuar a haver cidadãos de primeira e de segunda. Somos todos açorianos. 

 

Quero “Açores para Todos” porque não me conformo em viver numa Região em 

que o Governo e outras entidades públicas absorvem 80% dos fundos comunitários e 

deixam apenas algumas migalhas para as nossas pequenas e médias empresas, que 

criam três quartos do emprego nos Açores. 

 

Quero “Açores para Todos” e não apenas para alguns. 

 

Temos de libertar a capacidade de iniciativa dos açorianos, que está mais que 

provada por esse mundo fora. E isso só se consegue garantindo igualdade de 

oportunidades para todos os açorianos. Precisamos de uns “Açores para Todos”. 

 

Queremos Açores para Todos, onde haja igualdade de oportunidades, onde se 

promova um desenvolvimento sustentado, uma coesão social e uma coesão territorial.  

 

Vamos promover uma maior transparência na administração pública com a 

criação de mecanismos de fiscalização e com uma verdadeiramente proximidade e 

disponibilidade de diálogo constante comos açorianos. 

 

Enquanto os Açores não forem de todos e para todos não teremos autonomia. 

 

Passo a palavra ao Joel Neto que irá apresentar as linhas orientadoras do futuro 

programa de governo do PPD/PSD. 


