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O MEU COMPROMISSO 
 
Este é um compromisso de união, de verdade e de sucesso. 
 
Os Açores merecem de nós, políticos, o melhor. 
 
Os açorianos merecem o nosso trabalho, o nosso empenho e a nossa 
dedicação. 
 
Queremos conquistar o futuro com ambição e com transparência. 
 
Queremos uma região moderna e preparada para enfrentar novos desafios. 
 
Queremos pessoas felizes em creches de qualidade, escolas de sucesso, 
empregos estáveis, hospitais e centros de saúde equipados e lares dignos, em 
ruas seguras e num ambiente sustentável. 
 
Juntos somos mais fortes! 
 
Juntas as nossas ilhas poderão ajudar-se, apoiar-se e alcançar um 
desenvolvimento harmónico e convergente. 
 
Juntos os partidos poderão na diversidade de ideias encontrar os melhores 
caminhos, as estratégias que melhor servem os Açores. 
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Juntas as pessoas irão certamente fazer mais porque a força da união traz mais 
benefícios do que a intriga e o enredo. 
 
A verdade é o mote. 
 
Verdade nos planos e orçamentos que elaborarmos, nas políticas que 
traçarmos e nos apoios que concedermos. 
 
Verdade e transparência.  
 
A crítica será sempre encarada como uma ajuda para fazermos o melhor que 
soubermos e pudermos.  
 
O que nos move é a vontade de conseguirmos todos os dias o melhor para 
cada açoriano, para cada ilha, para os nossos Açores. O sucesso de cada um é 
o nosso sucesso. 
 
A criança que brinca feliz, o aluno que aprende com gosto, o doente que 
recupera, o profissional de saúde que é reconhecido, o empresário que soma 
vitórias e o idoso que vive tranquilo, todos estes e muitos outros açorianos, são 
as verdadeiras razões para continuarmos aqui ao vosso serviço.  
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AS PESSOAS 
 
Estamos a inaugurar um novo ciclo da Autonomia dos Açores. 
 
A alternativa política que lideramos está a afirmar-se. E a produzir resultados! 
 
Há, hoje, espaço para a crítica e para a manifestação livre das opiniões 
individuais. 
 
A sociedade está mais solta. Mais criativa. Há novas e diferentes propostas. 
 
Trabalho a favor de uma sociedade onde os cidadãos tenham mais espaço e a 
sua iniciativa seja desejada e respeitada. 
 
Queremos estabelecer um pacto de corresponsabilização com a sociedade 
civil. 
 
O Conselho Económico e Social é hoje um verdadeiro parceiro da governação 
dos Açores; autónomo nas suas apreciações e decisões. E dotado de uma 
estrutura profissional, que lhe assegura independência e pluralidade. 
 
Estamos a criar as bases para estabelecer com as 155 freguesias e os 19 
municípios novas formas de cooperação, concertando estratégias, prioridades 
de desenvolvimento e partilhando recursos. 
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Estamos a exercer o poder de forma séria e democrática, partilhando-o com 
outros poderes e, sobretudo, com as pessoas. 
 
Estamos a privilegiar, com os parceiros sociais e com as instituições 
representativas da sociedade civil açoriana, o reforço da democracia 
participativa. 
 
Não queremos condicionar o espírito inovador e a capacidade empreendedora 
dos cidadãos, organizados em empresas ou associações de outra natureza. 
 
Connosco, hoje, os parceiros sociais são determinantes na configuração, na 
execução e na avaliação de resultados das políticas de desenvolvimento. 
 
Vamos continuar a dar espaço à cidadania. 
 
Estamos a construir o futuro. Sim. O futuro das pessoas, que molda as 
prioridades das políticas públicas. 
 
E esse futuro exige-nos, enquanto social democratas, pensamento estratégico 
transversal, personalista e humanista. 
 
É o que estamos atualmente empenhados em construir: projetos para uma 
década, que são, se quisermos, como queremos, vencer o nosso atraso, 
inadiáveis. Mas só seremos bem-sucedidos nesta ambição se formos exigentes 
na definição das metas e rigorosos na medição do progresso e dos resultados 
a cada legislatura. 
 
O futuro exige de nós, hoje, uma opção prioritária, inadiável e transversal, na 
qual estamos deveras empenhados – o sucesso educativo. 
 
Já começamos a concretizar, na área da educação, um projeto de trabalho para 
uma década, que possa colocar os Açores na senda da agenda 2030 de 
desenvolvimento sustentável da ONU. 
 
O investimento na Educação é a primeira das nossas prioridades! 
 
Ambicionamos por uns Açores nos lugares do topo nacional de sucesso 
educativo. Mas queremos que esse lugar seja resultado de políticas 
diferenciadas, dirigidas a colmatar as dificuldades detetadas o mais 
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precocemente possível e a desenvolver as competências que o tempo presente 
exige na formação e na educação dos nossos alunos. 
 
A formação dos jovens deve desenvolver-lhes o sentido de cidadania e dos 
valores na sua relação com os outros e com o mundo. Simultaneamente deve 
estar organizada de forma a promover quer a preparação para o exercício de 
forma ambiciosa e competente de uma profissão, quer para assegurar uma 
formação académica que abra caminho para mais profundos e especializados 
níveis de conhecimento. Ambicionamos, assim, tornar os nossos jovens em 
agentes dinâmicos do processo de desenvolvimento da Região Autónoma dos 
Açores. 
 
Não há progresso na Educação com docentes desmotivados e sem 
estabilidade profissional. Vamos continuar a apostar em medidas tendentes à 
estabilização dos docentes em função das necessidades das escolas e do 
sistema educativo. E temos de aprofundar ainda mais a desburocratização do 
trabalho docente, simplificando procedimentos. 
 
Estamos a trabalhar na criação de um novo estatuto do pessoal de ação 
educativa. 
 
Vamos, também, começar já a reparar a incúria de anos de falta de 
planeamento na formação de professores, articulando com a Universidade dos 
Açores áreas de formação docente prioritárias para que a falta que já se verifica 
possa ser sustida com a brevidade possível.  
 
A política de saúde deve acentuar a sua preocupação pela prevenção da 
doença, promovendo hábitos de vida saudáveis, a vida livre das 
toxicodependências, bem como o efetivo acesso universal das pessoas e 
famílias, independentemente da sua capacidade económica, aos cuidados de 
saúde. 
 
Estamos empenhados numa estratégia de década para a eficiência e eficácia 
do Serviço Regional de Saúde. Trabalhamos na otimização da sua capacidade 
instalada e na modernização dos seus equipamentos e tecnologia. Estamos 
deveras empenhados no reforço, na qualificação e na valorização dos seus 
recursos humanos. 
 



 
 
 
 
 

8 
 

Todos os açorianos têm direito à prestação de cuidados de saúde, 
independentemente da sua condição social ou da sua ilha de residência. 
 
Defendemos para os açorianos uma saúde de qualidade e de proximidade, 
igualitária no acesso, humanizada nas práticas, eficiente na gestão. 
 
A institucionalização da telemedicina é uma aposta. Queremos de forma 
coordenada, proporcionar, sempre que possível, a teleconsulta, e assim evitar 
a deslocação de doentes. 
 
Temos vindo a fazer um enorme esforço na integração de enfermeiros e 
médicos no Serviço Regional de Saúde. 
 
Estamos a cumprir com aquilo que sempre defendemos: valorização 
remuneratória das carreiras do pessoal da área da saúde. 
 
Com o esforço e a enorme dedicação dos profissionais de saúde, e a 
colaboração da população em geral, temos vindo a levar a bom porto o 
combate à pandemia da COVID 19. 
 
Uma sociedade educada, culta e saudável assegura, como nenhuma outra, 
sucesso e produtividade. Tudo o resto é declinação deste sucesso. 
 
Para nós, para o PSD/Açores, as pessoas estão sempre em primeiro lugar. 
 
As nossas políticas públicas têm que ser sempre pautadas por uma visão 
integrada e participada da solidariedade social. 
 
Garantir a proteção social daqueles que se encontram numa situação de 
especial fragilidade, promovendo respostas nas diferentes áreas, em 
cooperação com as IPSS é um nosso compromisso. 
 
Estamos a implementar a progressiva universalidade da gratuidade das creches 
na Região, de forma que, em 2024, esta resposta social seja inteiramente 
gratuita para todas as famílias açorianas. 
 
O direito à habitação está na génese social-democrata do PSD/Açores. 
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Comprometemo-nos na promoção de políticas de reabilitação urbana através 
de operações urbanísticas de conservação, alteração, reconstrução e 
ampliação do edificado público e privado da Região. E na promoção de 
políticas de acesso a habitação permanente, através do mercado de 
arrendamento habitacional, da construção de habitação própria e de custos 
controlados e do aumento da cobertura de habitação social. 
 
A pobreza e a exclusão social não são realidades novas. 
 
O que é novo é o brutal contraste que hoje existe na nossa sociedade entre as 
possibilidades de bem-estar de alguns, e as situações de carência, com um 
mínimo de recursos para subsistir com dignidade, de um terço dos nossos 
concidadãos. 
 
A pobreza, sobretudo na sua forma mais severa, é um atentado aos direitos da 
pessoa humana. 
 
Temos um compromisso com os açorianos. É nossa ambição combater, no 
espaço de uma década, o vergonhoso nível de pobreza em que vive um terço 
dos nossos concidadãos, para níveis próximos da média nacional (17,2%). 
 
Estamos mesmo empenhados em combater este flagelo que afeta a nossa 
Região. Já iniciamos investimentos e projetos nas áreas da educação, da 
qualificação e da habitação, cujo fim é libertar muitas das nossas famílias da 
situação de pobreza em que se encontram. 
 
É oportuno deixarmos aqui o registo do nosso empenho no desenvolvimento 
económico da Região e na criação de riqueza como caminhos para o 
crescimento do emprego e dos salários, que são verdadeiros pilares de uma 
vida capaz de gerar realização humana. 
 
A oferta de mais e melhores serviços e meios de apoio às crianças, aos seniores 
e aos idosos robustece a sociedade, porque a torna mais solidária, e facilita a 
vida dos ativos, porque os alivia de compromissos que interferem com a sua 
atividade profissional. Fazer isso sem desresponsabilizar as famílias, mas 
desonerando o seu orçamento, e sem quebra do seu enquadramento é o 
desafio que estamos a procurar vencer com recurso a mediadas inovadoras. 
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Enfrentamos um problema demográfico sério, que venceremos, promovendo 
o aumento da natalidade é certo, mas, sobretudo, oferecendo condições de 
fixação a quem nos procure pelas vantagens que, no quadro dos valores 
contemporâneos são mais procurados. 
 
A eficiência na aplicação de políticas promotoras da igualdade de género está 
intimamente ligada à coordenação de instrumentos, ao aprofundamento de 
parcerias e à criação de incentivos de forma a capacitar todos os intervenientes 
da administração pública regional e local.  
 
Para atingir o objetivo proposto é primordial o investimento na capacitação de 
todos os intervenientes, de forma a garantir a sustentabilidade da estratégia 
de combate às desigualdades de género e a respetiva inserção social. 
 
Um sistema educativo e um serviço de saude de qualidade superior, uma 
sociedade justa e com espaço para a participação ativa dos cidadãos, bons 
suportes sociais à infância e à velhice são eficazes facilitadores da fixação da 
população, como o são, igualmente, o equilíbrio do nosso ambiente natural, o 
padrão de segurança que temos, o nível de mobilidade de que já dispomos e 
o desenvolvimento económico que estamos a conquistar. 
 
No processo de construção da Autonomia, a cultura assume um papel 
estratégico na afirmação da nossa identidade. Neste âmbito, torna-se 
fundamental incentivar e incrementar as políticas culturais, reposicionando, 
para o efeito, o conceito de cultura como um dos eixos centrais das opções e 
das políticas regionais. 
 
A centralidade da Região Autónoma dos Açores torna a sua cultura única e 
diferenciadora do seu povo. E essa diferença deverá sentir-se também em cada 
ilha e em cada concelho da Região. 
 
A vitalidade de todas as coletividades, associações e instituições de cariz 
cultural da Região confere, só por si, uma incontestável riqueza patrimonial 
bem patente em cada uma das nove ilhas, salvaguardando um passado, 
igualmente rico, em que a tradição e a inovação cultural se entrecruzam, 
projetando um futuro de audaz recriação das tradições como marca identitária 
de um povo. 
 
A cultura é um elemento construtivo da própria democracia e da Região.  
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A cultura encerra em si a afirmação dos Açores no país, na Europa e no mundo.  
 
É neste contexto que a cultura deverá avocar um papel de dinamização 
económica, mas acima de tudo de coesão social e territorial, mediante um 
programa de ação transversal e abrangente. 
 
Temos muito orgulho do reconhecido sucesso dos nossos emigrantes e dos 
seus descendentes. Eles projetam e honram o bom nome dos Açores no 
mundo. 
A valorização da diáspora açoriana passa pelo apoio reforçado às suas 
entidades representativas, desde logo, as Casas dos Açores. 
 
Mas a diáspora açoriana já não se radica, tão somente, no continente 
americano. Ela começa a ganhar expressão europeia e temos de saber 
acompanhar também essas novas tendências. 
 
Importa igualmente promover condições de investimento económico na 
Região, que estejam especificamente orientadas para os empresários da nossa 
Diáspora. 
 
Os Açores têm de estar onde estiver um açoriano e a Região só fica completa 
com a sua décima ilha. 
 
Apostamos em novas formas de aproximação entre a Região e as suas 
Comunidades, especialmente através da comunicação social e das plataformas 
digitais, valorizando as potencialidades dos açorianos e seus descendentes 
radicados em diferentes e importantes geografias. 
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ESCOLHAS DE 
DESENVOLVIMENTO 
 
Somos, por um lado, ultraperiferia, se a referência for a Europa a que 
pertencemos política e culturalmente. 
 
Mas, se olharmos ao Atlântico Norte, estamos no centro, a meio do caminho 
entre o velho e novo continente, ao qual nos ligam fortemente os nossos que 
partiram em busca de uma vida melhor. 
 
Foi esta nossa posição geográfica e a nossa capacidade para lidarmos com a 
diversidade que possibilitaram a nossa afirmação como elo de ligação fecunda 
entre gentes, saberes e culturas. 
 
Fomos ponto de apoio aos transportes e sistemas de comunicação, que ligaram 
e ligam as duas margens do Atlântico Norte, e ponto de passagem e encontro 
de navegadores e estudiosos do mar, que deixam marca e produzem 
conhecimento. 
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A nossa posição geográfica, o mar, o ar (espaço) e a tecnologia foram, em 
todos os momentos da história, as razões que nos fizeram relevantes para o 
mundo! 
 
A Universidade dos Açores, afirmando-se como Universidade do Atlântico, um 
ponto de confluência de gente de ciência da Europa e da América, é um 
elemento determinante na dinamização da produção de investigação e troca 
de conhecimento, nas áreas das economias verde e azul, do espaço, do 
desenvolvimento tecnológico e da inovação, que muito interessam ao modelo 
de desenvolvimento sustentável que já começamos a concretizar e que 
queremos consolidar. 
 
Estamos perante uma oportunidade única de o conseguir, beneficiando da sua 
associação à mudança dos paradigmas social, económico e ambiental. É vital 
que o potencial científico, que todos reconhecem nos Açores, se concretize 
numa economia dinâmica e competitiva. 
 
Já existem muitas áreas de investigação que têm resultados e impactos ao nível 
da sociedade açoriana no seu todo e na economia da Região. Porém, é 
necessário acelerar a transferência de conhecimento entre a academia, as 
empresas e as instituições para maximizar o seu aproveitamento social. 
 
A investigação de qualidade que tem sido produzida ao longo das últimas 
décadas tem de passar, mais rapidamente, dos ambientes de investigação para 
as organizações; tem de gerar benefícios tangíveis para os açorianos e para 
quem visita estas ilhas.  
 
As oportunidades de desenvolvimento do conhecimento são imensas e estão 
associadas à natureza, ao ambiente, aos produtos endógenos, aos serviços, aos 
produtos transacionáveis, ao perfil demográfico e à geração de riqueza. 
 
A inovação e a investigação dependem das pessoas, pelo que é essencial 
trabalhar para atrair e reter capital humano, que possibilite uma verdadeira 
transformação do sistema científico e tecnológico dos Açores. 
 
Os apoios disponibilizados aos centros de investigação da Universidade dos 
Açores e à sua tripolaridade, ao funcionamento dos parques de ciência e 
tecnologia e a projetos internacionais devem ser reforçados. Ao mesmo tempo 
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devem ser concretizadas iniciativas e apoio aos investigadores e às empresas 
que queiram inovar com base na investigação científica e nas tecnologias 
avançadas. 
 
Este é o momento de envolver todos os agentes empresariais, académicos e 
governamentais criando um ecossistema regional de inovação dinâmico e 
resiliente que consiga potenciar e alavancar os impactos dos instrumentos 
comunitários disponíveis nos próximos anos. 
 
Os tempos que correm exigem dos Açores uma transição digital que facilite a 
capacitação das pessoas e o fortalecimento da economia regional. 
 
Estamos empenhados na implementação de um plano de ação para a transição 
digital na Região. Que tenha como pilares fundamentais e vetores estruturais 
a inclusão e capacitação digital das pessoas, a educação e formação à distância, 
a   transformação   e    digitalização    dos    sectores    primários, comércio e 
serviços e a digitalização de todos os serviços públicos e do sector público 
empresarial regional. 
 
A opção por uma transição digital reduz custos de contexto, torna a 
Administração Pública e os serviços mais rápidos e menos burocráticos e reduz 
custos para os cidadãos e para as empresas. 
 
Precisamos de mais sociedade e melhor governo. 
 
É necessário iniciar hábitos permanentes de transparência, rigor e 
responsabilidade. 
 
Reformar a Administração Pública, modernizando-a, é um passo fundamental 
para transformar a sociedade açoriana. 
 
A modernização, o rejuvenescimento e a formação na Administração Pública 
são tarefas prioritárias.  
 
Modernizar significa orientar o esforço de todos para objetivos que garantem 
um futuro melhor. 
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A qualidade da organização e da gestão da Administração Pública é 
determinante para a qualidade e eficiência de todo o sistema económico e 
social. 
 
A Administração Pública deve ser comedida nos gastos e centrada na 
prestação de serviços aos cidadãos, de acordo com elevados níveis de 
qualidade, mas também com a riqueza produzida, constituindo sempre um 
fator de eficácia, produtividade e melhoria da competitividade da economia 
regional. Por isso, é fundamental pagar o que se deve, não gastar mais do que 
se tem, e estabelecer prioridades. 
 
Só uma Administração Pública cada vez mais profissional e afastada dos 
interesses partidários garantirá um quadro estável de progresso e de combate 
ao clientelismo e patrocinato. 
 
Esta administração deve zelar pelo interesse público de forma competente e 
isenta, tratando os cidadãos sem discriminações. 
 
Num mundo global que se esforça, agora, por recuperar as suas condições 
naturais de sobrevivência, existem territórios, como o nosso arquipélago, que 
têm a vantagem de se apresentarem neste planeta como bons exemplos de 
sustentabilidade ambiental. 
 
Os Açores são internacionalmente reconhecidos por apresentarem, de modo 
geral, elevados níveis de qualidade ambiental, assumindo este aspeto uma 
dimensão verdadeiramente estratégica para o desenvolvimento da Região. 
 
É, por isso, fundamental assegurar a definição de uma estratégia sólida de 
desenvolvimento sustentável dos Açores, que promova um equilibro entre o 
desenvolvimento social e económico, a proteção da qualidade ambiental e 
gestão otimizada dos recursos naturais, como forma de não comprometer as 
futuras gerações. 
 
Estamos a proceder à clarificação do conjunto de medidas de mitigação e 
adaptação às alterações climáticas previsto no Plano Regional para as 
Alterações Climáticas (PRAC), criando métricas para a avaliação do sucesso da 
sua implementação. 
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Estamos empenhados na redução ativa dos níveis de emissão de gases com 
efeito de estufa para atmosfera, de modo a alcançar a neutralidade carbónica 
até 2050, tal como previsto no Acordo de Paris e no Pacto Ecológico Europeu, 
apresentado pela Comissão Europeia no final de 2019. 
 
Garantimos estratégias de sequestro de carbono da atmosfera, 
nomeadamente através da criação e implementação de novos planos e 
projetos de florestação na Região. 
 
Reforçamos a aposta na produção de energias renováveis, como a energia 
hídrica, solar, eólica e geotérmica, investindo também na exploração de 
combustíveis renováveis. 
 
Reforçamos a aposta na microprodução de energia renovável, através de novos 
incentivos às famílias e às empresas para aquisição e instalação de 
equipamentos e de sistemas de produção. 
 
Fomentamos a transição para a mobilidade elétrica, tendo como pressuposto 
o aumento da penetração de energias renováveis e o surgimento de novas 
tecnologias, reforçando a aposta na atribuição de benefícios fiscais para 
aquisição de veículos elétricos e expandindo e densificando a rede pública de 
pontos de acesso para carregamento. 
 
Assumimos como prioridade regional a qualidade ambiental, a conservação da 
natureza, a proteção da biodiversidade, a gestão dos recursos hídricos e um 
eficiente ordenamento do território. 
 
Ao nível da proteção dos recursos naturais e da conservação da natureza, 
dedicamos especial atenção à proteção da biodiversidade e dos nossos 
ecossistemas naturais.  
 
A qualidade ambiental é a imagem de marca dos Açores. Garantimos a 
manutenção desta característica que se configura como uma enorme mais-valia 
para a Região, nomeadamente ao nível da economia e do turismo. 
 
Uma verdadeira visão holística da preservação ambiental não deve descurar 
igualmente o bem-estar animal. Assim, estamos a ter em conta as melhores 
práticas europeias neste âmbito, envolvendo as autarquias locais e as 
associações do sector. 
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A economia verde, tanto na ótica da preservação do equilíbrio ambiental ou na 
ótica da utilização crescente de novas e renováveis fontes de energia, é um 
pilar determinante da nossa capacidade competitiva e do nosso 
desenvolvimento. 
 
A agricultura é uma marca da nossa identidade, tem uma importância relevante 
na ocupação do nosso território e na coesão económica e social dos Açores. 
 
No quadro das nossas opções de desenvolvimento e das opções da União 
Europeia para este sector económico prosseguiremos uma estratégia assente 
numa agricultura mais sustentável, produzindo mais diversidade e contribuinte 
de um maior nível de autonomia alimentar que queremos conseguir. 
 
Também no quadro da escolha pelo desenvolvimento sustentável, as políticas 
seguidas no sector têm de se entrecruzar com as políticas do ordenamento do 
território, ambientais e do turismo e assegurar o aumento sustentado do 
rendimento dos agricultores, o acesso dos jovens à economia rural e a melhoria 
da competitividade das agroindústrias e do comércio dos produtos agrícolas, 
pecuários e florestais certificados e em mercados de elevado valor comercial. 
 
É ainda claro que para os Açores, região atlântica, a economia azul assume 
relevância cimeira no seu processo de desenvolvimento económico. 
 
O arquipélago dos Açores assume um papel fulcral, para que Portugal bem 
justifique, internacionalmente e em sede da Organização das Nações Unidas, a 
dimensão da sua plataforma continental. 
 
Comprometemo-nos a conceber uma Estratégia Regional para o Mar, que 
integre e densifique sinergias com a estratégia nacional para a mesma área, 
contemplando o desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores". 
 
Parte fundamental do valor do mar consiste na sua biodiversidade e riqueza 
natural. Esta é também uma vertente essencial da economia azul. Assumimos 
como desígnio uma verdadeira política de defesa dos nossos ecossistemas 
marinhos e costeiros. 
 
É preciso inverter o paradigma atual do sector das pescas, assente em 
rendimentos de subsistência. Estamos apostados em romper com a ideia, 
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errada e injusta, de que a Pesca está irremediavelmente ligada a bolsas de 
pobreza e a problemas sociais. 
 
Os Açores só têm a ganhar se se afirmarem como um exemplo de pesca 
verdadeiramente sustentável. 
 
Estamos a reestruturar o FUNDOPESCA, estabelecendo regras claras de 
atribuição de apoios. 
 
A Escola do Mar tornou-se, connosco, uma realidade. Com ela, estamos 
permitindo o cumprimento integral da sua missão no âmbito da formação e da 
qualificação de recursos humanos nas diversas profissões ligadas ao Mar. 
 
Estamos a implementar um sistema eficaz de transporte aéreo do pescado. 
Optamos pela solução de um cargueiro aéreo. 
 
Também o Programa Europeu para o Espaço abriu novas possibilidades que 
queremos aprofundar, trabalhando para transformar os Açores num hub 
transatlântico, que a nossa geografia favorece, para as atividades espaciais. 
 
Prosseguimos este objetivo com o fito de promover o crescimento económico, 
com benefício para todas as ilhas, que é suscetível, pelo sector em causa, de 
gerar emprego qualificado. 
 
O investimento nesta área será, igualmente, indutor e acelerador da nossa 
capacidade de investigação nas ciências, engenharia e tecnologia.   
 
O sector do turismo tem uma importância reconhecida no PIB da Região, 
contribuindo para o emprego e para o desenvolvimento económico. 
 
A nossa sustentabilidade ambiental é um objetivo constante. Assegurar a 
sustentabilidade do sector do turismo é a nossa missão. 
 
Queremos que a aposta no turismo seja também um meio para beneficiar e 
valorizar, o que temos de mais genuíno, de mais representativo: a nossa 
Economia Verde e a nossa Economia Azul. 
 
A próxima década oferece a oportunidade inadiável de consolidar a nossa base 
estratégica, com uma aposta clara na qualidade do turismo açoriano. 
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Se a conservação e valorização ambiental, em todas as suas dimensões, é 
condição determinante da oferta turística açoriana, queremos concretizar uma 
eficaz articulação de políticas, instrumentos e comportamentos entre os 
departamentos governamentais e entidades atuantes no setor. 
 
O Turismo de Natureza é a base da oferta associada ao destino Açores. Mas 
queremos ir mais longe e desenvolver outros produtos com alto valor 
acrescentado, como o Turismo Residencial, o Turismo de Saúde, o Turismo de 
Bem-Estar, o Turismo Sénior, o Turismo Cultural e Religioso, como forma de 
diminuir a sazonalidade do nosso destino. 
 
Somos ilhas. Os transportes aéreos e marítimos são os nossos caminhos. 
Melhorar o sistema de transporte e as suas estruturas é o nosso desígnio. 
 
A nossa aposta de governação dos Açores tem uma matriz identitária com 
opções reformistas e disruptivas. Desde logo, a aposta na criação efetiva de 
um modelo de intermodalidade regional e territorial entre os transportes aéreo 
e marítimo, consubstanciada na inovação, no modelo de obrigações de serviço 
público de transporte aéreo e marítimo de pessoas e mercadorias. 
 
Estamos a fortalecer a coesão regional, e o desenvolvimento da economia e a 
criar emprego quando optamos por medidas como a Tarifa Açores para 
residentes. 
 
Pelas nossas características geográficas singulares, no plano económico, os 
Açores ocupam um espaço que tem de ser promovido na vertente das 
acessibilidades, facilitadoras da exploração de produtos naturais ou de alto 
valor acrescentado. 
 
O Governo desenvolverá um sistema de transportes sustentável dentro da 
Região. Definirá medidas e implementará instrumentos políticos que 
combinem os investimentos públicos e os investimentos privados, que 
minimizem os constrangimentos derivados da geografia insular e promovam 
oportunidades de negócio. 
 
Outra exigência transversal que o futuro nos pede, sem adiamento, está no 
rigor financeiro das contas públicas. 
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Os governos socialistas deixaram aos açorianos uma divida pública de 3.600 
milhões de euros. 
 
O governo que lideramos escolheu outro caminho. Não vamos aumentar o 
endividamento dos Açores! 
 
Pelo contrário, a nossa opção é encetar uma caminhada de redução da dívida 
pública regional. 
 
Estamos apostados na saúde das finanças públicas porque sem ela não há 
forma de nos desenvolvermos sustentadamente. 
 
Começamos a cortar excessos no setor público empresarial regional, 
extinguindo empresas desnecessárias e pagamos dívidas. 
 
Eliminamos o que poderia deixar de existir sem prejudicar o interesse público 
e deram-se alternativas de emprego a todos os que nelas trabalhavam para 
que se mantivesse a estabilidade das pessoas e famílias envolvidas. 
 
Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para salvarmos a SATA 
porque estão em causa o nosso desenvolvimento como destino turístico, a 
mobilidade dos açorianos, a unidade das ilhas e a sua ligação ao exterior. 
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AUTONOMIA 
 
O dia a dia de cada açoriano é política. 
 
Os buracos da estrada, a espera na saúde, o imposto que custa pagar, tudo 
isto é política. Não é algo de irreal, de distante, que só aos políticos interessa. 
 
A política somos nós, as nossas vivências diárias, os nossos problemas, os 
nossos projetos. Por isso, precisamos de todos, dos jovens, dos mais velhos, 
de todos, motivados e envolvidos nesta tarefa de chegar com sucesso ao 
futuro. 
 
Num mundo de sound bites, fake news e muita informação sem filtro, os 
políticos são os executores, mas nós todos temos o poder de escolher, de 
votar. 
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O PSD/Açores é um partido com forte ligação às pessoas. 
 
É por isso que sempre fomos um partido com uma forte presença nas 
autarquias locais da Região. 
 
Os inúmeros autarcas eleitos em listas apresentadas pelo PSD/Açores são a 
chave da relação de proximidade com as pessoas, que queremos aprofundar e 
consolidar. 
 
Temos de dar-lhes mais oportunidades para apresentarem a sua visão sobre o 
desenvolvimento das suas terras e mais apoio para melhor desempenharem as 
suas exigentes tarefas. 
 
Foi esta forte ligação às pessoas, às pessoas de todas as freguesias e 
localidades, que nos fez liderantes na sociedade açoriana. 
 
Somos um partido do tamanho dos Açores, que tem de manter-se ativo em 
todos os cantos das nossas ilhas, ouvindo os concidadãos, chamando os 
indiferentes, refletindo o futuro e propondo caminhos de progresso. 
 
Somos um partido de gente que quer mais. Gente que quer o melhor para a 
sua terra! 
 
Não nos vamos acomodar! 
 
Vamos continuar a promover o debate sobre novas ideias e diferentes 
propostas de desenvolvimento para os Açores. 
 
Contamos com a JSD/Açores para levar a nossa mensagem aos jovens, mas 
também como espaço de criação e inovação que, desde sempre, deu ao 
PSD/Açores a capacidade de antecipar as mudanças na sociedade e a 
possibilidade de apresentar soluções modernas, ajustadas aos desafios de vida 
dos jovens de cada presente. 
 
Também não prescindimos dos TSD, que são essenciais para a nossa completa 
compreensão das profundas transformações que ocorrem atualmente nas 
relações laborais e indispensáveis na correta formulação de políticas que 
contribuam para o crescimento e estabilização do emprego e para a 
imprescindível melhoria dos salários. 
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O mundo global colocou-nos em frente dos olhos uma realidade com que não 
contamos muito durante anos e anos: dependemos uns dos outros muito mais 
do que pensávamos. 
 
Não há, por isso, assuntos só da Região, ou só do Estado ou, até, só da União 
Europeia. 
 
Autonomia significa poder próprio naquilo que é específico da Região, mas 
também poder partilhado naquelas dimensões em que os Açores se encontram 
integrados em comunidades mais amplas: no todo nacional, na União Europeia 
e no sistema de relações internacionais, na relação transatlântica, em particular. 
 
Poder próprio, conhece tradução concreta na capacidade reconhecida à Região 
de adotar as suas próprias opções políticas, de lhes imprimir a forma de lei, na 
sua Assembleia Legislativa, e de as executar através do seu Governo.  
 
Poder partilhado concretiza-se na associação dos órgãos de poder regional aos 
seus congéneres nacionais, europeu e internacionais. Nos dias de hoje, 
marcados, na Europa, pela integração política, e, no sistema internacional, pela 
globalização, a Autonomia exige muito mais. Na precisa medida em que os 
destinos dos Açores se jogam fora do arquipélago, a Autonomia exige o acesso 
da Região às instâncias externas onde, no exercício do poder político, são 
tomadas decisões sobre matérias de interesse para as nossas ilhas. 
 
A presença dos Açores em Bruxelas é uma aposta que estamos a realizar. Em 
conjunto com os representantes dos diversos setores da economia regional.  
 
Atendendo à crescente importância que o Parlamento Europeu vem assumindo 
na estrutura orgânica da União Europeia, é nosso propósito promover a 
consagração dos Açores como círculo eleitoral elegendo o seu deputado ao 
Parlamento Europeu. Enquanto tal não acontecer, tudo faremos para que os 
Açores estejam presentes neste cada vez mais importante órgão de poder da 
União Europeia. 
Queremos promover a presença sistemática dos Açores no espaço europeu, 
tanto no Conselho da Europa, como na União Europeia. De forma direta, no 
Comité das Regiões e nos organismos de cooperação inter-regional. De forma 
indireta, através da presença e integração em delegações nacionais 
portuguesas. 
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Tratando-se de assuntos do nosso desenvolvimento, teremos, sempre, uma 
palavra a dizer. A nossa Autonomia terá sempre de chegar para isso! 
 
A autonomia não é um mero conceito que os partidos teimam em usar nos 
momentos eleitorais e esquecer no dia seguinte. A autonomia deve ser sentida 
por todos os açorianos no seu dia a dia, como motor de concretização de todos 
os seus anseios.  
 
Daremos corpo a uma nova etapa: Autonomia de Corresponsabilização. 
 
Autonomia de Corresponsabilização porque queremos dar uso máximo a todas 
as competências da Região, mas também porque exigiremos que o Estado 
Central cumpra as suas, e lutaremos para que a União Europeia reconheça 
sempre as nossas especificidades. 
 
O respeito que queremos para as Autonomias Regionais requer a clarificação 
das competências regionais que têm suscitado dúvidas constitucionais no 
sentido de a Constituição definir apenas o que é competência exclusiva da 
Soberania, fazendo, assim, com que a Autonomia seja competente em tudo o 
mais. 
 
Vamos trabalhar no sentido de se criarem as condições para se avançarem com 
aperfeiçoamentos à Lei das Finanças das Regiões Autónomas, especialmente 
na regulamentação dos projetos de interesse comum, que podem ser 
importantes instrumentos de concretização da Autonomia de 
Corresponsabilização. 
 
No quadro parlamentar o nosso grupo de deputados está comprometido em 
fazer avançar o processo de reforma da Autonomia, começado na anterior 
legislatura, procurando que a nossa Autonomia se desenvolva e aprofunde, 
atendendo, sem embargo de outros que resultem da fecundidade dos 
processos de diálogo democrático, aos seguintes pontos: 
 

• Revisão constitucional, contemplando a clarificação e ampliação das 
competências legislativas regionais, uma adequada repartição de 
competências entre o Estado e as Regiões Autónomas quanto ao 
domínio público marinho, a designação de um juiz para o Tribunal 
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Constitucional por cada Região Autónoma e o fim da proibição de 
existência de partidos regionais; 

• Revisão do Estatuto Político-Administrativo em consequência da 
revisão constitucional; 

• Revisão das leis eleitorais, contemplando a redução do número de 
deputados à Assembleia Legislativa, estudando a limitação dos seus 
mandatos, e a criação de um círculo eleitoral próprio no âmbito da 
eleição dos deputados ao Parlamento Europeu; 

• Alteração da lei que estabelece o regime do estado de sítio e do 
estado de emergência, atribuindo à Região competência para a sua 
execução no território regional, 

• Aprovação de uma lei, no quadro da emergência sanitária, que 
clarifique as competências de saúde regionais na prevenção e 
resposta à situação de pandemia. 

 
 
Estamos a construir o futuro. Sim. O futuro das pessoas! O futuro dos 
açorianos! 
 
Estamos a construir uma sociedade cada vez mais plural e participada. 
 
Estamos a recuperar a confiança dos açorianos na política. 
 
Estamos - o PSD/Açores - ao serviço da Democracia, da Autonomia, do 
Desenvolvimento e das Pessoas! 


