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““Medimos os desafios a enfrentar e sentimos a 

impaciência acumulada nos anos passados que sobre nós 

pode desabar. Mas não tememos os riscos, nem receamos a 

esperança. A força forja-se na luta, a firmeza no combate 

pelos princípios, a coragem no enfrentar da crise.” 

 

 

Francisco Sá Carneiro 

 

 

 

Nas eleições legislativas regionais de 2020 os Açorianos fizeram uma escolha 

política muito clara: não deram ao PS uma maioria absoluta, repetidamente 

pedida por este partido durante a campanha eleitoral, e elegeram a Assembleia 

Legislativa mais plural da história dos Açores, permitindo a formação de um 

Governo Regional da responsabilidade do PSD, em coligação com o CDS-PP e 

com o PPM e com o apoio parlamentar, através de acordos de incidência 

parlamentar, da IL e do CHEGA. 

 

Perante os resultados eleitorais, o PSD – como sempre fez na história dos 

Açores – assumiu a responsabilidade de encontrar uma solução parlamentar e 
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política que garantisse estabilidade e a formação de um Governo Regional 

reformista, humanista e personalista, num processo de diálogo com outros 

partidos políticos com assento parlamentar, que o PS foi incapaz de concretizar. 

 

Ao voto de desconfiança dos eleitores Açorianos no PS e nos seus longos vinte e 

quatro anos de governação dos Açores, seguiu-se a desconfiança de outros 

partidos com assento parlamentar sobre a proposta que o PS lhes terá 

apresentado para uma solução governativa. 

 

O povo quando vota e faz as suas escolhas, tem sempre razão. Os partidos 

políticos quando não vêm sufragadas pelo povo as suas propostas devem 

procurar compreender as razões do eleitorado. 

 

Nas eleições legislativas regionais de 2020, os Açorianos escolheram uma 

mudança política nos Açores, legitimada pela escolha dos eleitores e pela 

aprovação do Programa do XIII Governo Regional pela Assembleia Legislativa. 

 

O PSD nunca faltou aos Açores nos momentos mais difíceis da nossa história: 

na fundação da Autonomia Regional, perante a desconfiança ou descrença de 

muitos, o PSD assumiu o seu papel de fundador das autonomias e liderou o 

primeiro Governo Regional, sob a presidência de João Bosco Mota Amaral; num 

momento de incerteza pandémica, gerador de graves problemas para a saúde 

pública e para a economia, o PSD soube encontrar um solução governativa para 

os Açores, que assegura estabilidade, desenvolvimento e progresso económico e 

social, e constitui uma mudança política nos Açores. 
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Quando o PSD assumiu responsabilidades governativas, num governo de 

coligação – numa solução inédita nos Açores – recebeu um pesada herança da 

governação socialista: a pobreza nos Açores atingia 30% dos nossos 

concidadãos; a taxa de abandono escolar precoce – entre os 18 e os 24 anos – era 

a mais alta da Europa, sendo o triplo da média nacional; os Açores eram a 

região do país com a esperança média de vida mais baixa do país, com a 

generalidade dos portugueses a viverem em média mais dois anos; o 

endividamento público era de cerca de 3.600 milhões de euros; as empresas do 

sector público empresarial estavam endividadas e algumas, como as do grupo 

SATA, apresentavam gravíssimos problemas financeiros, que impediam a boa 

prestação do serviço público de que estavam incumbidas; as viagens aéreas 

inter-ilhas eram caríssimas, custando muito mais, em alguns casos, do que as 

viagens para residentes entre os Açores e o território nacional continental; a 

carga fiscal era alta, sem que a Região optasse por reduzi-la, no uso das 

competências legais que o permitiriam fazer. 

 

A coligação de governo que o PSD lidera é uma coligação de resultados. 

 

Na mudança de estilo na política dos Açores e na forma como o Governo 

Regional se relaciona e respeita os parceiros sociais, as instituições e a sociedade 

civil. 

 

Na forma como o Governo Regional dá resposta aos graves problemas que 

resultaram de uma governação socialista que, nos últimos anos, se mostrou 

autoritária e ouviu muito pouco os Açorianos. 
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No modo como o Governo Regional se relaciona com a Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores e respeita o poder de fiscalização política do 

parlamento em relação ao Governo. 

 

Na relação com o Governo da República, iniciando a discussão de questões 

pendentes e essenciais para o desenvolvimento regional, que os governos da 

responsabilidade do Partido Socialista não resolveram, por incapacidade de 

manterem um diálogo político com o Governo da República, em especial com 

os governos do Primeiro-Ministro António Costa. 

 

No entendimento que o Governo Regional tem do espaço de liberdade que 

deve ser deixado à sociedade e à iniciativa privada. 

 

Na lealdade do relacionamento com o terceiro sector social e com as Santas 

Casas da Misericórdia, que asseguram a prestação essencial de serviços de 

solidariedade social que a Região não consegue prestar directamente, mediante 

uma adequada contra-prestação financeira. 

 

No desagravamento fiscal, através da redução de impostos - IVA, IRS e IRC - 

permitindo o crescimento e o desenvolvimento económico das empresas e a 

desoneração das famílias e na recusa da criação de novas taxas, na actual 

conjuntura económica. 

 

Na aposta na educação como estratégia essencial para a próxima década, 

promovendo o sucesso escolar, valorizando os docentes e promovendo a 

integração nos quadros da Administração Pública de trabalhadores essenciais 

para o funcionamento das escolas e dos estabelecimentos de ensino. 
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Na estratégia de saneamento financeiro do Serviço Regional de Saúde e na 

valorização do pessoal que presta serviço nas unidades de saúde dos Açores. 

 

Na promoção do ambiente e do desenvolvimento sustentável, em especial 

quanto aos recursos marinhos, conciliando a protecção do ambiente com o 

crescimento económico. 

 

Na promoção da coesão territorial dos Açores através da maior redução de 

sempre no preço das viagens áreas inter-ilhas para residentes, numa revolução 

sem precedentes no transporte aéreo. 

 

Na adopção de políticas de solidariedade social, como o maior aumento de 

sempre do complemento regional de pensão, na reforma do COMPAMID, no 

aumento do valor-padrão pago pela Região às IPSS por cada utente em regime 

de internamento em lares ou estruturas residenciais ou pelo alargamento da 

isenção do pagamento nas creches e infantários. 

 

Numa relação transparente, equitativa e justa com o poder local, no respeito 

pela repartição legal de competências e pela reposição da justiça, na devolução 

da participação dos Municípios dos Açores na receita do IVA. 

 

A governação dos Açores da responsabilidade do PSD, em coligação com o 

CDS-PP e com o PPM, é uma governação de sucesso, com um sentido 

reformista e de esperança para todos os Açorianos, assegurando que nenhuma 

ilha fique para trás no desenvolvimento social, económico e territorial dos 

Açores. 
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O PSD é o garante da estabilidade governativa dos Açores, contra os arautos da 

instabilidade, que fomentam um clima de instabilidade visando apenas a 

obtenção de incertos ganhos partidários. 

 

Num momento em que ainda se vive em situação pandémica e na maior crise 

dos últimos setenta anos, em resultado da ilegítima invasão da Ucrânia pela 

República Federativa da Rússia, com enormes reflexos económicos, criar uma 

artificial crise política ou uma situação de instabilidade é uma 

irresponsabilidade política que agravará a difícil situação económica da Região 

e que os eleitores penalizarão nas urnas. 

 

Os Açorianos responsabilizarão eleitoralmente os partidos que criarem uma 

crise política artificial, que atrasará a execução do PRR e a definição das 

prioridades para o PO Açores 2030, comprometendo a desejada recuperação 

económica. 

 

O PSD assegura aos Açorianos a governabilidade dos Açores, assente nos 

acordos de coligação e nos acordos de incidência parlamentar, na confiança e na 

lealdade recíprocas entre os parceiros de coligação que têm permitido uma 

governação de mudança de políticas e de renovada esperança nos Açores. 

 

Servir os Açorianos está acima dos interesses partidários. 

 

O Programa do XIII Governo Regional traduz o nosso compromisso com os 

Açorianos. 
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A coligação de governo que lideramos é a estratégia de governação que o PSD 

preconiza para o futuro. 

 

Sabemos que os Açorianos confiam em nós. Não falharemos! 

 


