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CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 
 

Conclusões das Jornadas Parlamentares do PSD/Açores 

 
Ponta Delgada, 22 de novembro de 2017 

 

 

Estivemos reunidos nos últimos três dias a analisar as propostas de Orçamento e Plano 

para o próximo ano. 

 

A Região vive, nas palavras de alguns dirigentes do PS, um novo ciclo. De facto, algo 

mudou. 

 

Os Açores vivem um novo ciclo, em que até os próprios socialistas deixaram de acreditar 

no seu governo. Exemplo disso são as duras críticas feitas por diferentes Conselhos de 

Ilha aos documentos orçamentais para 2018. 

 

São os próprios dirigentes e autarcas do Partido Socialista que não se reveem nas 

propostas de Orçamento e Plano do governo regional. Estas vozes juntam-se às críticas 

dos parceiros sociais, que têm vindo a ter uma visão cada vez mais crítica das propostas 

orçamentais. 

 

Estas são razões, cada vez maiores, para que o PSD/Açores faça uma análise muito 

responsável dos documentos orçamentais, participando no debate com uma visão não 

apenas crítica, mas especialmente proponente. 

 

Queremos mais Democracia, mais Economia, mais Sociedade. 

 

Numa Região em que o peso e o poder do governo regional são muito superiores ao que 

se passa noutros espaços das democracias ocidentais, é crucial haver contrapoderes para 

equilibrar o processo democrático. 

 

As dependências económicas, sociais e até psicológicas têm de terminar. 

 

É uma missão do PSD/Açores contribuir para uma Economia privada mais forte e 

independente, uma Sociedade mais justa e com voz própria e uma Democracia mais 

pujante e com maior equilíbrio de poderes. 

 

Temos um Governo dos Açores, mas os Açores não são – não podem ser nunca – do 

Governo.  

 

QUEREMOS MAIS DEMOCRACIA. 

 

Por isso precisamos de mais equilíbrio de poderes.  

 

Para tal, desde já, precisamos de uma sociedade civil mais vigorosa e de um Parlamento 

mais forte. 
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Por outro lado, a transparência é indispensável para fortalecer os sistemas democráticos. 

 

E o combate aos riscos de corrupção na administração pública é imprescindível para 

promover a qualidade da Democracia. 

 

O PSD/Açores pretende que o Orçamento para 2018 inclua medidas que aumentem o 

equilibro de poderes, promovam a transparência e previnam os riscos de corrupção. 

 

Por isso, vamos apresentar propostas para reforçar a transparência da atividade 

governativa e implementar medidas eficazes de prevenção dos riscos de corrupção na 

administração pública. 

 

Nesse sentido, o PSD/Açores vai propor a inclusão de medidas de prevenção e combate 

à corrupção no Orçamento da Região para 2018. 

 

Dando seguimento às recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção, 

pretendemos que todos os departamentos do Governo Regional, serviços da 

administração pública, institutos públicos e empresas públicas regionais procedam à 

elaboração ou atualização dos seus planos de gestão de riscos de corrupção. 

 

Estes planos têm que ser efetivamente aplicados e a sua execução acompanhada através 

de relatórios de execução. Deverá caber ao Parlamento dos Açores o controlo da aplicação 

destas medidas de prevenção e combate à corrupção. 

 

O reforço da transparência da atividade governativa e da administração pública é outra 

questão chave para o PSD/Açores. Já temos trabalho feito nesta matéria ao longo dos 

anos, como o comprovam as diversas iniciativas da nossa autoria, apresentadas no 

parlamento regional. 

 

A melhor forma de responsabilizar os governos é garantir que estes prestem contas aos 

cidadãos. Mas para que os governos prestem contas é necessária transparência na 

atividade da administração. Só desta forma é possível que toda a sociedade faça o 

necessário escrutínio das decisões governamentais. 

 

Os Açores precisam, por isso, de uma cultura política que faça da transparência da 

governação um dever. 

 

Nesse sentido, o PSD/Açores vai propor regras claras para impedir que o governo regional 

continue a violar o limite máximo legal para a concessão de garantias a empréstimos. 

 

É inaceitável – e ilegal – que o governo, à margem do escrutínio do parlamento e da 

sociedade açoriana, insista em recorrer ao truque das chamadas “cartas conforto” para 

que as empresas públicas se endividem. 

 

Este artifício das “cartas conforto” já foi condenado, diversas vezes, pelo Tribunal de 

Contas. O PSD/Açores quer acabar com esta prática e assegurar que todas as operações 

de endividamento das entidades públicas sejam transparentes e do conhecimento dos 

Açorianos. 
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Mais transparência é também necessária na produção de informação estatística rigorosa e 

independente. A informação estatística é fundamental no exercício da cidadania e para a 

atividade das empresas. 

 

Os Açores precisam de um serviço de estatística absolutamente credível e livre da 

influência do governo regional. 

 

O PSD/Açores vai propor a transformação do Serviço Regional de Estatística em Instituto 

Regional de Estatística dos Açores, com um presidente eleito por maioria de dois terços 

do parlamento. 

 

No conjunto de medidas para garantir maior transparência, iremos ainda propor a 

constituição de comissões especiais para o acompanhamento de eventuais processos de 

privatização de empresas de capitais públicos. 

 

QUEREMOS MAIS ECONOMIA. 

 

Não aceitamos que o Governo Regional tenha apenas usado os parceiros sociais reunidos 

na Plataforma UGT, Câmara de Comércio e Indústria dos Açores e Federação Agrícola 

dos Açores como manobra dilatória para não diminuir impostos e contraditar 

politicamente a proposta do PSD/Açores de descida do IVA do início deste ano. 

 

O Grupo de Trabalho constituído entre o Governo Regional e a Plataforma e o estudo 

técnico efetuados não podem servir para que o executivo vá arrecadado impostos e 

empurrando a reposição para o nível pré-troika para o ano das eleições. 

 

Queremos que a redução fiscal, mesmo que faseada, comece em 2018 e queremos que o 

grupo de trabalho e a iniciativa da sociedade civil tenham consequências práticas e 

efetivas. Até para não colocar em causa, definitivamente, a boa fé que um Governo 

Regional deve ter perante os parceiros. 

 

O PSD/Açores vai, pois, insistir na devolução de rendimentos a todos os Açorianos, 

através de uma redução dos impostos para níveis anteriores ao período da ‘troika’. 

 

Apresentaremos também no debate do Orçamento uma proposta de descida média de 25 

por cento no preço das passagens aéreas inter-ilhas, garantindo que nenhuma passagem 

de ida e volta entre as nossas ilhas custe mais do que 90 euros. 

 

E para melhorar os rendimentos dos nossos lavradores, defendemos a criação de um 

programa de investigação e desenvolvimento de novos produtos lácteos. 

 

Estas três medidas na área da Economia constituem propostas verdadeiramente 

sustentadas de criação de emprego. 

 

Cumprindo as recomendações do Tribunal de Contas iremos, de novo, propor a extinção 

da SPHRI e daremos um prazo para que o Governo cumpra com a sua própria promessa 

de reduzir em 50 por cento o Sector Publico Empresarial Regional. 
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QUEREMOS MAIS SOCIEDADE. 

 

Para ajudar quem mais precisa, iremos propor a criação do Apoio Energético Solidário, 

com o objetivo de comparticipar as despesas das instituições particulares de solidariedade 

social em energia elétrica. 

 

Vamos também – pelo sexto ano consecutivo – propor que o Orçamento inclua as verbas 

necessárias para que, de uma vez por todas, comecem a ser tomadas medidas que acabem 

com o drama de milhares de açorianos que aguardam anos para fazer uma cirurgia. 

 

Propomos ainda, como temos vindo a fazer, um aumento do complemento regional de 

pensão e do abono de família, para ajudar quem mais precisa. 

 

Estes aumentos não podem surgir meramente nos anos eleitorais, como o PS fez com o 

abono de família, em 2012 e 2016. 

 

Proporemos ainda verbas para a reparação e manutenção de edifícios escolares, e para 

recursos tecnológicos que promovam a inovação pedagógica. 

 

São estas, entre outras, as propostas que apresentaremos no debate do Orçamento, 

cumprindo a nossa obrigação perante os Açorianos. Estamos convictos de que são boas 

propostas para os Açores. Os Açorianos merecem um Orçamento muito, mas muito 

melhor. 

 

Um Orçamento que não melhore a vida dos Açorianos, ignore a necessidade de maior 

transparência na atividade governativa, recuse medidas de prevenção da corrupção e não 

responde aos desafios da sociedade civil não merecerá o nosso apoio. 

 

À pergunta sobre o sentido de voto do PSD/Açores, responderemos quando tivermos 

resposta sobre os desafios estruturais que lançamos com as nossas propostas. 

 

Numa altura em que cada vez mais Açorianos, incluindo socialistas, criticam as opções e 

a credibilidade dos documentos orçamentais, o PSD/Açores, como partido de alternativa, 

responde, apontando o caminho: mais Economia, mais Sociedade, mais Democracia. 

 

É esta a nossa missão como Oposição Ativa para Servir os Açorianos. 


