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Antes de olhar para o futuro da  Região Autónoma dos Açores é imperativo analisar o 

comportamento do atual Governo da República para com a nossa Região. 

 

O primeiro-ministro, António Costa, estreou um “novo” discurso em relação aos 

Açores, assumindo o reforço da cooperação entre a República e a Região e a 

promessa de um novo impulso nestas relações com a devida responsabilização da 

República e o combate à discriminação negativa a que os Açores têm sido sujeitos por 

sucessivos governos. 

 

Mas, infelizmente, no concreto, pouco ou nada mudou, à exceção do discurso. E 

“palavras leva-as o vento”, como bem sabemos pela reprodução de promessas que 

nunca chegam a ser cumpridas 

 

A declaração conjunta do Governo Regional dos Açores e do Governo da República de 

abril de 2016 revelou-se um imenso vazio, recheado de manobras dilatórias e de 

desculpas esfarrapadas. 

 

De concreto e positivo destacam-se duas medidas que não fizeram mais do que repor 

o cumprimento da lei e da Constituição - e, portanto, deveres da República -, 

nomeadamente a contribuição do Estado para o serviço público de transporte aéreo 

inter-ilhas, e a extensão da distribuição dos lucros dos Jogos da Santa Casa de Lisboa 

às Regiões Autónomas. 

 

Relativamente ao restante investimento público nos Açores, o que fica é um autêntico 

buraco negro: não avançou a construção do novo estabelecimento de Ponta Delgada, 

não foram instalados os radares meteorológicos prometidos, não há um serviço 

público de transporte aéreo de mercadorias entre os Açores e o continente, não está 

assegurada a permanência de uma segunda tripulação para o helicóptero da Força 

Aérea estacionado nos Açores, não houve reforço dos poderes da Região sobre o mar 

do arquipélago, não foi criado o Centro de Investigação Oceanográfica no Faial, e 

continua a haver falta de elementos nas forças de segurança.  
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A posição geográfica dos Açores devia ser aproveitada como importante factor de 

desenvolvimento da economia da Região, mas o atual Governo da República mantém 

a opção de reservar o nosso território para a guerra, em nome dos EUA e da NATO. 

 

Reconhecendo o enorme potencial da posição geoestratégica dos Açores, o Governo 

da República, em conjunto com o Governo Regional, encetou uma grandiosa manobra 

de propaganda assente num pretenso desenvolvimento científico e tecnológico que, na 

verdade, apenas transforma os Açores numa Região hospedeira – em modo low cost – 

para a instalação de meios tecnológicos para a área espacial, importantes para o 

desenvolvimento do conhecimento, mas cujas empresas limitam-se ao uso da nossa 

posição privilegiada no meio do Atlântico sem que os maiores benefícios potenciais 

beneficiem a população local. 

 

As contrapartidas destes projetos científicos ou tecnológicos têm sido uma mão cheia 

de nada, como se comprova  pelo tão divulgado Air Centre. 

 

A Lei do Mar marca passo, a Universidade dos Açores, como as suas congéneres, 

apenas subsistem e nem as questões da ultraperiferia e da tripolaridade são 

acauteladas. O Centro de Investigação do Mar, no Faial, revelou-se num autêntico 

embuste. 

 

No que diz respeito à mobilidade dos açorianos e açorianas, o Governo da República 

assume a necessidade de racionalizar o acesso ao subsídio de mobilidade, o que, em 

“economês”, é o mesmo que dizer que o Governo quer cortar ou limitar o acesso a 

este subsídio. Isso não é assumido - por enquanto -  apenas devido ao processo 

eleitoral que se aproxima. 

 

Apesar do discurso e da habilidade nas manobras dilatórias, o balanço dos últimos 

quatro anos, no que diz respeito às responsabilidades da República para com os 

Açores, é profundamente negativo. Nada se alterou em relação ao passado e esta 

prática contra os Açores teve no PS/Açores e no Governo Regional os cúmplices 

desejados. 
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BLOCO DE ESQUERDA: A FORÇA NECESSÁRIA 

Relativamente ao investimento público da República nos Açores, a legislatura que 

agora cessa resume-se, praticamente, a mais 4 anos a ‘marcar passo’.  

 

Paralelamente, esta legislatura mostrou uma nova face de apetência pelo potencial 

económico que os Açores representam, nomeadamente em duas áreas específicas: a 

posição geoestratégica do arquipélago e o potencial do mar. Uma apetência que 

refletiu as mesmas lógicas coloniais de outrora. 

 

É, por isso, necessária uma mudança profunda. Eleger deputados/as do Partido 

Socialista (PS) e do Partido Social Democrata (PSD) é mais do mesmo e não altera o 

estado de coisas, pelo contrário, agrava a situação que hoje vivemos. 

 

O Bloco de Esquerda tem sido, nos Açores, a única força política que apresentou de 

forma concreta e exequível propostas para a economia e para a vida das pessoas, 

propostas com potencial para elevar a Região a novos patamares de desenvolvimento 

económico e social, permitindo um sério combate às desigualdades sociais e 

projetando os Açores para um futuro de progresso. 

 

A sintonia de posições entre o Bloco de Esquerda Açores e o Bloco de Esquerda 

nacional nas matérias centrais que dizem respeito à Região é notória. Desde o reforço 

da Autonomia, passando pela revisão da Lei das Finanças Regionais, passando pela 

justa pretensão de serem os Açores a gerir e ordenar o seu mar, até à crítica aos 

fracos níveis de investimento público que, nos Açores se fizeram sentir intensamente. 

 

Somos o único partido que se apresenta a estas eleições dizendo o mesmo na 

República e na Região, em defesa dos Açores. 

 

Não alinhamos em manobras de encobrimento – como habitualmente faz o PS - que 

prejudicam os Açores.  

 

O  Bloco de Esquerda é a alternativa real para lutar pelo futuro dos Açores. 
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AS BATALHAS DA PRÓXIMA LEGISLATURA: UMA AUTONOMIA EM 
APROFUNDAMENTO 

 
A evolução da sociedade, os novos desafios que se vão colocando, e a experiência 

acumulada nos últimos anos, exigem uma evolução do nosso sistema autonómico, que 

deve avançar rapidamente 

 

A Região não pode continuar a ser um elemento neutro e a ter um papel meramente 

consultivo no âmbito dos tratados internacionais que nos dizem respeito, quer sejam 

acordos na União Europeia, acordos comerciais ou acordos políticos, como o acordo 

das Lajes. Esta situação é ainda  mais incompreensível quando estes tratados dizem 

unicamente respeito aos Açores. 

 

Neste processo autonómico, o reforço das competências dos órgãos de governo 

próprio é uma necessidade urgente. Para o Bloco de Esquerda, este processo não 

pode colocar em causa o conceito de ‘estado unitário’, consagrado 

constitucionalmente, nem pode servir para atacar o equilíbrio de poderes políticos, 

concentrando os poderes na figura do Presidente do Governo Regional. 

 

Defendemos: 

 

- Maior abrangência no poder de decisão da Região sobre acordos e tratados 

internacionais; 

- Poder vinculativo em acordos sobre matérias que digam exclusivamente respeito aos 

Açores; 

- Revisão da Lei das Finanças Regionais, em linha com as bases anteriores à Troika, 

garantindo estabilidade futura e previsibilidade; 

- Denúncia do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da 

América, no que à Base das Lajes diz respeito, através de uma moratória para que o 

governo norte-americano abandone a base, entregando à Região a sua posse efetiva 

de modo a que este espaço seja transformado numa infra-estrutura civil. 

- Cumprimento da lei laboral portuguesa na Base das Lajes no imediato e durante o 

processo da moratória; 
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- Aprofundar, sistematizar e controlar o processo de requalificação ambiental dos 

terrenos na ilha Terceira, não cedendo aos interesses diplomáticos que colocam a 

saúde pública em risco; 

- Iniciar com os Estados Unidos da América, e com a participação dos órgãos de 

governo próprio e das comunidades emigrantes, um processo de negociação que 

tenha como objetivo a defesa das comunidades portuguesas nos EUA e dos luso-

descendentes; 

- Exigir transparência e participação dos órgãos de governo próprio no processo de 

decisão relativamente ao processo de instalação de infraestruturas na área espacial. 

 

 

UMA AUTONOMIA EXIGENTE 

A vida dos açorianos e açorianas e o futuro da Região não podem continuar ao sabor 

das disposições e de jogos eleitorais de qualquer governo da República. 

 

Os Açores não podem continuar a viver de promessas, de manobras dilatórias, de 

desculpas facilmente desconstruídas e dos jogos políticos entre os detentores do 

poder regional e do poder central. 

 

As responsabilidades da República para com os açorianos e açorianas e o 

investimento público necessário, por parte da República, não pode ser feito com 

qualquer lógica caritativa. 

 

Defendemos: 

 

A aprovação de uma lei, pela Assembleia da República, com base num anteprojeto de 

lei da Assembleia Legislativa dos Açores, que comprometa o Governo da República a 

apresentar, no prazo de 6 meses após a sua tomada de posse, o seu programa 

calendarizado de investimento em infraestruturas e serviços públicos na Região. 

 

NOVO FÔLEGO NA DEFESA DO AMBIENTE E DA RECONVERSÃO ENERGÉTICA 

É praticamente unânime a opinião de que há uma emergência climática mundial que 

se estende à defesa dos ecossistemas e da biodiversidade. As alterações climáticas 

são uma realidade indiscutível e o seu poder de devastação está à vista. 
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O ponto de catástrofe a que chegamos não se compadece com o ‘olhar para o lado’, 

esperando que outros assumam a responsabilidade daquilo que cabe a todos os 

poderes públicos desencadear, sem excepções. 

 

Não pode ser o facto de a pegada ambiental dos Açores ser menor do que noutras 

zonas do globo, ou de que existirem já ganhos importantes ao nível das energias 

renováveis ou das políticas ambientais, que nos deve tolher a ambição de irmos mais 

longe e mais rápido. 

 

A reconversão e eficiência energética, assim como a assunção de políticas ambientais 

e de protecção dos ecossistemas e da biodiversidade, são também, como muitos 

exemplos comprovam, amigas da economia e do emprego e têm de constituir um 

desígnio nacional. 

 

Defendemos: 

- No quadro dos projecto de interesse comum, sejam celebrados contratos programa 

entre a República e a Região para financiamento de projetos nas áreas da 

reconversão e eficiência energética, do tratamento e reutilização de águas residuais, 

da política de resíduos, entre outras áreas. 

 

 

MAR: NÃO À LEI DA MINERAÇÃO 

Nunca é demais afirmar que o mar pode e deve ser a alavanca para a grande 

transformação da economia dos Açores numa economia avançada. 

 

Os milhares de cruzeiros científicos que, nos últimos 15 anos, têm estudado o nosso 

mar, provam a cobiça que os nossos solos e subsolos marinhos têm despertado. O 

conhecimento que existe permite assegurar que o mar dos Açores, ainda mesmo sem 

o alargamento da plataforma continental, encerra o maior potencial económico 

existente no quadro nacional. 

 

Este potencial económico encontra-se nos minerais e ao nível da biodiversidade e do 

seu potencial biotecnológico, com particular realce para as fontes hidrotermais. 
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Cada vez mais especialistas nesta matéria afirmam que a mineração e a preservação 

dos recursos biológicos dos fundos marinhos são incompatíveis. 

 

É lógico que é impossível construir muros no fundo mar para coabitarem atividades 

ligadas à biotecnologia que resulta do estudo dos recursos biológicos com a 

exploração mineral dos fundos marinhos. 

 

A Lei n.º 17/2014 que estabelece as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão 

do Espaço Marítimo Nacional é profundamente criminosa em duas vertentes 

fundamentais: 

 

Por um lado, privatiza o mar para exploração privada, dando preferência à actividade 

económica mais rentável, ou seja, abre caminho à mineração, como defendeu o PS no 

seu programa eleitoral em 2015. Esta atividade, de duração reduzida no tempo, terá 

como resultado enormes impactos na escassez de todos os nossos recursos 

marinhos, para além de contribuir para as alterações climáticas ao libertar carbono 

armazenado no fundo marinho, reduzindo a capacidade dos oceanos em armazenar 

CO2. 

 

Por outro lado, e em linha com esta cobiça, retira aos Açores a capacidade de gerir as 

suas águas. 

 

O Bloco de Esquerda, em defesa do mar, da sua biodiversidade, do clima e da 

economia futura dos Açores, assume-se contra a mineração, defendendo a 

preservação da biodiversidade e do seu potencial biotecnológico. 

 

Nesta linha de argumentação, defendemos a constituição de um Laboratório de 

Estado, no Faial, com o estatuto de Instituto Nacional, não só para salvaguardar o mar, 

mas também para o estudar de modo a que este seja potenciador de uma indústria 

biotecnológica. 
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A proposta do Ministério do Mar para que no Faial seja instalada uma associação 

privada sem fins lucrativos para o estudo do oceano é um embuste e procura atirar 

areia pelos olhos das pessoas. 

 

Esta proposta não é mais do que um saque aos Açores, assim como ao país, dos 

recursos do nosso mar, para entregá-los aos grandes interesses multinacionais, 

ficando para os Açores o papel de plataforma de recolha de dados. 

 

Este crime contra os Açores e a economia nacional é apoiado de forma categórica 

pelo Governo Regional dos Açores, o que não deixa de ser uma sujeição inconcebível 

ao Governo da República. 

 

Defendemos: 

- Alteração da Lei n.º 17/2014 , no sentido de que o Mar dos Açores seja gerido pela 

Região e na defesa da biodiversidade marítima; 

- Constituição de um Laboratório de Estado com o estatuto de instituto público nacional 

com base nos projetos de interesse comum, no Faial; 

- Dotação ao orçamento da Universidade dos Açores dos recursos necessários, tendo 

em conta a insularidade e a necessidade imprescindível da tripolaridade numa região 

arquipelágica. 

- Reforço da fiscalização e monitorização da Zona Económica Exclusiva. 

 

 

SERVIÇOS PÚBLICOS: CONDIÇÕES DE VIDA E DE DEMOCRACIA 

Os serviços públicos da responsabilidade da República sofreram, nos Açores, um 

retrocesso evidente com o governo PSD/CDS, em linha com o resto do país. 

 

A recuperação da capacidade dos serviços públicos, nestes últimos quatro anos, foi 

mínima e muito aquém das necessidades. Surge, como ícone desta situação, o caso 

do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada. Considerado unanimemente como um 

atentado aos Direitos Humanos, esta cadeia serve como exemplo da inexistência de 

investimento público e das manobras dilatórias levadas a cabo pelo Governo da 

República e pelo Governo Regional para encapotar a falta de investimento. 
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Neste caso, de acordo com o programa entretanto apresentado pelo Governo da 

República - e no caso de ser cumprido -, só a partir de 2024 haverá um novo 

estabelecimento prisional. 

 

As promessas de instalação de radares meteorológicos e da resolução dos problemas 

no transporte aéreo de mercadorias duram também há três anos 

 

Defendemos: 

- Início imediato das obras do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, propondo 

que seja alterado o local destinado a esta infraestrutura; 

- Início imediato das obras de requalificação da cadeia da Horta; 

- Instalação imediata do radar meteorológico da Terceira e a muito breve prazo, dos 

radares das Flores e São Miguel, com prioridade para o radar das Flores; 

- Resolução rápida dos constrangimentos no transporte aéreo de mercadorias, através 

do estabelecimento de Obrigações de Serviço Público e respetiva implementação; 

- Propor ao Governo da República que o montante das comparticipações para o 

serviço públicos de transporte inter-ilhas corresponda às reais necessidades, assim 

como nas obrigações de serviço público correspondentes à Azores Airlines 

- Simplificação do subsídio de mobilidade Açores e o continente, automatizado a sua 

atribuição de modo a que o passageiro residente só tenha que pagar o valor que lhe 

cabe, ou seja, no máximo 134 euros, recusando alterações às regras de atribuição do 

subsídio de mobilidade que limitem a mobilidade dos açorianos/as. 

- Substituir os cabos submarinos, e garantir uma gestão pública para que a Região 

tenha a mesma qualidade no que concerne à concorrência dos seus prestadores de 

serviço; 

- Acabar com a deplorável situação do serviço dos CTT, que não dá uma resposta 

eficiente aos utentes; 

- Exigir ao Governo da República o reforço de recursos humanos nos serviços do 

Estado e infraestruturas necessárias para o bom desempenho, nomeadamente nos 

serviços de Finanças, Conservatórias, Tribunais e Forças de Segurança; 

- Exigir que o Governo da República assuma o interesse público da obra de ampliação 

do aeroporto da Horta e obrigue a ANA/Vinci a executar o investimento necessário a 

esta requalificação; 
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- Exigir a permanência de duas tripulações para operar os helicópteros de busca e 

salvamento da Força Aérea estacionados nas Lajes. 

 

 

RTP/AÇORES: UMA REALIDADE AO SERVIÇO DOS AÇORES 

Apesar das melhorias técnicas e de instalações, que tiveram lugar nesta legislatura, a 

constatação é de que não existiram alterações significativas no essencial do serviço 

que esta estação pública presta aos açorianos e açorianas. 

 

A RTP Açores é fundamental para a defesa da açorianidade, para a construção da 

identidade da Região, para o estímulo às artes de toda a índole, assim como para a 

promoção da ciência e das atividades económicas, e também para a projeção dos 

Açores no exterior, através de produção própria. 

 

Neste momento, nada disto é possível, sendo que nem existem correspondentes em 

todas as ilhas, o que coloca em causa a prestação do serviço público mínimo. 

 

Defendemos uma RTP Nacional com delegações com autonomia e capacidade de 

produção própria. 

 

Defendemos: 

- Cobertura imediata de todas as ilhas por correspondentes; 

- No quadro da RTP nacional, alterar o estatuto das delegações regionais, que tenha  

em conta as especificidades das regiões, de forma a garantir a autonomia redatorial, 

financeira e de produção, garantindo capacidade de produção própria, para além da 

informação. Esta autonomia financeira tem de estar em linha com as obrigações de 

programação. 

 


