
1 
 

 
 
 

ENCONTRO EMPRESARIAL DOS AÇORES 
 
 
O FÓRUM CCIA dez 2022 – Encontro Empresarial dos Açores – teve lugar no dia 19 de dezembro de 2022, 
por videoconferência, contando com a participação de cerca de trinta empresários representando as 
associações empresariais dos Açores e envolvendo os vários sectores de atividade, tendo como principal 
objetivo a análise e reflexão sobre o estado da economia regional, identificando as principais dificuldades, 
analisando as grandes necessidades e oportunidades de ajustamento estrutural da economia açoriana, 
bem como apresentando contributos para a dinamização social e económica regional. 
 
O FÓRUM tem lugar num momento especial em que a retoma da atividade económica acontece 
ensombrada pelo contexto económico internacional de grande incerteza, pautado por uma guerra sem 
fim à vista, pelo aumento das taxas de juro, pelo aumento dos preços das matérias-primas, e o anunciado 
aumento abrupto e sem precedentes da energia elétrica, com claros impactos nas cadeias de 
abastecimento e produção, que se conjuga com uma acentuada escassez de mão de obra transversal a 
todas as áreas de atividade económica.  
Tendo por base o descrito, o FÓRUM CCIA reafirma que a grande maioria das preocupações levantadas 
no fórum realizado em janeiro do corrente ano se mantêm atuais.  
 
 
No diagnóstico do contexto actual, desenvolvido pelo Fórum, foram apontados aspetos positivos, aspetos 
que mereceram apreensão e aspetos negativos. 
 
Nos aspetos positivos o FÓRUM colocou:  

• a manutenção do pacote fiscal que se aplica na sua plenitude desde 2021 com o alargamento do 
diferencial fiscal para os níveis máximos permitidos pela Lei de Finanças das Regiões Autónomas; 

• a manutenção da Tarifa Açores; 
• o anúncio da intenção de introdução de melhoramentos significativos no quadro da formação 

profissional. 
 
Os aspetos que causam séria apreensão são: 

• o acréscimo de custos de contexto (especialmente movidos pelos custos energéticos, agora com 
particular relevo para o brutal aumento do preço da eletricidade para a produção), os custos de 
matérias primas e os custos logísticos e a continuada subida das taxas de juro, dada a evolução da 
inflação,  

• os atrasos na finalização/pagamento das candidaturas dos apoios das linhas desenhadas para 
mitigar os impactos da pandemia (PMEI, PMEII ….), penalizando as empresas que se vêm 
confrontadas com reembolsos de empréstimos; 

• a continuada falta de clarificação dos instrumentos de recapitalização no âmbito do PRR Açores, 
que não pode ser feita em exclusivo com recurso a capital de risco, sendo que este instrumento 
não responde a uma verdadeira “capitalização”.; 
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• a falta de clarificação de como será efetuada a transição dos investimentos a decorrer no atual 
quadro comunitário de apoio para o seguinte;  

• o aumento dos custos das matérias-primas que levaram a significativos aumentos dos custos de 
execução dos projetos já aprovados e em execução; 

• a criação de mais uma estrutura regional de apoio aos empresários sendo que esse papel poderia 
ser desempenhado pelas câmaras de comercio à semelhança do que aconteceu no passado; 

• a inexistência de verbas para uma verdadeira transição digital ao nível das empresas que as 
permita serem competitivas no mercado interno e favorecer a internacionalização da economia 
Açoriana; 

• a grande apreensão com a falta de audição, até ao momento, dos players regionais, no que ao 
estudo dos transportes marítimos de mercadorias diz respeito. 

 
Os aspectos negativos apontados foram: 

• a economia dos Açores continua a divergir da economia nacional e europeia; 
• os índices de pobreza continuam muito elevados,  
• a crescente prevalência de insegurança, resultante do consumo de estupefacientes; 
• o consequente aumento da instabilidade social, por via da pobreza e da exclusão social; 
• o relacionamento com o Governo da República evidencia divergências com implicações negativas 

para as empresas e as famílias, sendo sintomático disto, o não alargamento aos Açores da 
compensação para o aumento do salário mínimo, a estanquicidade da aplicação dos fundos que 
leva à exclusão dos Açores de diversas medidas nacionais, a ausência de qualquer apoio no 
financiamento dos custos acrescidos da pandemia, contrastando com os apoios concedidos, por 
exemplo, no caso dos danos causados pelo Furacão Lorenzo; 

• a não existência de soluções visíveis para a resolução do problema da formação e para o problema 
da escassez de mão-de-obra disponível; 

• a falta de uma visão estratégica para a retoma do turismo, sendo sintomática a ausência de 
conhecimento da revisão em curso do POTRAA e do PEMTA; 

• o desconhecimento total dos contornos do PO2030, um instrumento fundamental para o futuro 
dos Açores; 

• a confirmação dos impactos demográficos negativos acumulados ao longo da última década; 
•  a falta de uma estratégia para a mitigação e mesmo reversão da regressão demográfica nos 

Açores; 
• a falta de uma estratégia consistente de captação de investimento externo. 

 
 
Como grandes objectivos a prosseguir o FÓRUM considera: 
 

1. a recuperação das empresas para a sustentabilidade do emprego; 
2. a criação de uma base económica mais forte para o futuro, reforçando e modernizando os pilares 

existentes e desenvolvendo novas atividades. 
3. a implementação essencial do princípio de que só através da iniciativa privada a economia da 

região irá crescer; 
4. o combate da ideia que estamos perto do ponto de saturação da oferta turística, afirmando a 

importância deste sector para a geração de empregos e de riqueza, baseada na exportação; 
5. a intensificação do esforço de promoção da região nos mercados emissores de turismo, e também 

da necessária promoção dos produtos nos mercados destinatários de exportações; 
6. a recuperação do atraso na implementação das medidas do PRR, designadamente as direcionadas 

à recapitalização das empresas e a transição energética. 
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Como áreas de intervenção prioritária o FÓRUM considerou as seguintes: 
 
 

PO 2030/PRR 
1.  alinhar uma concertação urgente com as associações empresariais das linhas prioritárias e 

estratégias de desenvolvimento com base nos recursos do PO2030, abrangendo uma 
estratégia de inovação; 

2. concertação urgente com as associações empresariais da recuperação da aplicação do PRR 
na vertente regional e na vertente nacional designadamente no que concerne aos 
instrumentos de recapitalização previstos no âmbito do PRR Açores e dos processos para a 
sua implementação, incluindo o programa SOLENERGE; 

 
TURISMO 

1. reedição urgente das medidas de apoio às empresas afectadas pelas consequências da 
pandemia, nomeadamente o Apoiar.pt à semelhança do que acontece ao nível nacional 
para o turismo; 

2. reforço da promoção turística; 
3. adoção de um plano estratégico para a evolução e o futuro do turismo; 
4. implementação de uma estratégia forte de combate à sazonalidade. 

 
TRANSIÇÃO DIGITAL 

1.- implementação urgente de um plano de requalificação e de formação para a adaptação dos 
recursos humanos dos Açores para a transição digital; 
2.- criação de um sistema de apoio próprio à semelhança do “Empresa 4.0” do PRR nacional. 
 
 

CUSTOS DE CONTEXTO 
1.- habilitação de um mecanismo compensatório aplicável nos Açores que compense os 
encargos adicionais do acréscimo do salário mínimo, face às empresas do continente, seja pelo 
salário base, seja pelo acréscimo de 5% decretado na Região; 
2 - habilitação de um mecanismo compensatório aplicável nos Açores que compense os 
encargos adicionais com o aumento do tarifário da eletricidade e combustíveis fosseis para as 
cadeias produtivas; 
3.- ultrapassar o problema persistente de demoras de avaliação e de pagamento dos sistemas 
de apoio e dirimir todos os problemas de pagamentos em atraso no sector publico empresarial 
e administrativo.  
4.- dirimir o problema dos contratos com o sector publico sem clausulas de atualização da 
inflação, situação que tem prejudicado sobremaneira as empresas, quer nos seus 
fornecimentos quer nas candidaturas aos sistemas de apoio; 
5.- mitigação da escassez transversal de mão de obra. 

 
 

TRANSPORTES 
1.- implementar um sistema “interline” para o acesso de qualquer passageiro a todas as ilhas; 

2.- concluir, com audição das associações empresariais, o estudo do sistema de transportes 
marítimos de carga e de passageiros abordando de forma integrada os problemas de cada ilha 
e promovendo o mercado interno; 
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3. – contemplação de ligações marítimas de passageiros a todas as ilhas; 
4. – necessidade de clarificação do transporte aéreo de mercadorias. 

 
 

Em suma, o FÓRUM CCIA refletiu sobre a situação actual da economia dos Açores, reafirmou, na 
generalidade, o que tem sido a evolução das políticas para a competitividade da economia da 
Região. 
A situação em que se encontra e economia e as empresas é grave já que muitos dos apoios 
prometidos e devidos às empresas nunca terem chegado. 
O FÓRUM entendeu que continuam a ser necessárias medidas invulgares num tempo invulgar. 
Sublinhou também, novamente, a disponibilidade das associações empresariais para a 
participação em processos verdadeiros de concertação social, no geral e em áreas específicas, 
única forma de se gerarem consensos dinâmicos e frutuosos capazes de potenciar um maior e 
mais sustentável desenvolvimento dos Açores. 
 
Açores, 19 de dezembro de 2022 


