
 

 

 

 
 

 

 

M A N I F E S T O 2021 

 

Construir a Competitividade e Resiliência da Economia dos Açores para 
a Sustentabilidade do Emprego 

 
Enquadramento 

 

No MANIFESTO da Parceria, revisto em abril de 2020, mantinham-se as propostas de 

paradigma para a condução da economia e criação de empregos que se vinha 

afirmando desde 2015, acrescentando perspetivas para a mitigação dos impactos da 

pandemia da Covid-19. 

 

Desde então, as circunstâncias criadas pela pandemia, que veio a ser mais intensa e 

mais prolongada do que se perspetivava, e a mudança política ocorrida depois das 

eleições de outubro de 2020, ditaram um novo enquadramento que permite 

perspetivar com mais otimismo as políticas que a parceria vinha propondo e exigem 

um novo enfoque intercalar na trajetória de recuperação da economia, mormente do 

“cluster” do turismo, que tem um forte efeito de arrastamento de todos os outros. 

 

Do balanço que se pode fazer de 2020, no início de 2021, sobressaem os valores de 

quebra do turismo, próximo dos 80% em vários indicadores, e a perspetivada quebra 

do PIB da ordem dos 10% a nível nacional, esperando-se quebras ainda mais elevadas 

nos Açores. As estatísticas do emprego evidenciam quebras bastante mais moderadas, 

fruto das políticas de lay-off e da retoma gradual que, complementadas com políticas 

regionais, permitiram a manutenção de postos de trabalho mesmo perante quebras de 

negócio da ordem dos 80% ou mesmo mais. As perspetivas de continuidade destes 

resultados começam a desvanecer em face do prolongamento da pandemia e do 

retardamento da atividade turística, com efeitos ao nível da população ativa e da taxa 

de subutilização de mão-de-obra. 

 

No ano de 2021 depositam-se todas as esperanças para uma recuperação firme, seja 

por via do início da vacinação que poderá ajudar a controlar a pandemia seja por via da 

implementação das medidas europeias que, de forma gradual e ao longo de 3 a 6 anos, 

podem mitigar os impactos negativos na economia – o Programa de Recuperação e 

Resiliência e o quadro comunitário de apoio 2021-2026. Estes programas configuram-

se como pedra angular da recuperação uma vez que o país e a Região ultrapassaram, 

há muito, os níveis prudenciais de endividamento.  



2 

A grande tarefa para o futuro será criar uma economia mais autossustentável e capaz 

de gerar riqueza e empregos que permitam melhores níveis de rendimento com a 

concomitante aproximação aos níveis de desenvolvimento europeus. 

 

A utilização do setor público para a geração de mais empregos começa a dar mostra de 

algum esgotamento da sua capacidade de empregabilidade, importando proceder aqui 

a um levantamento daquilo que são efetivamente as suas necessidades permanentes 

de modo a permitir não só regularizar a atual situação de recurso a vínculos precários 

para a satisfação daquelas necessidades permanentes, como também, e 

fundamentalmente, a melhor planear e gerir a política de recrutamento e seleção dos 

recursos humanos da administração pública regional. Só uma administração pública 

bem gerida, profissional e dimensionada em função daquilo que são efetivamente as 

suas necessidades de recursos humanos, permitirá criar as condições necessárias que, 

racionalizando e reduzindo a dimensão destes recursos, tornem possível avançar com 

a urgente valorização profissional e remuneratória dos trabalhadores em funções 

públicas. 

 

Por mais tentador que seja a contratação pública, a utilização dos novos fundos 

europeus tem de ser direcionada para o aumento e diversificação da nossa economia, 

e não para gerar mais setor público, empresarial e administrativo, improdutivo. 

 

Em abril de 2020, a Parceria referia que “qualquer que seja o cenário que se considere, 

desta crise vai emergir um Estado, e por consequência uma Região, muito mais 

endividado e muito menos capacitado para, só por si, com os instrumentos que 

utilizou no passado, liderar qualquer processo de retoma ou, tão pouco, de 

crescimento.” 

 

Até ao segundo mês de 2020, as perspetivas económicas para o futuro assentavam, 

numa atividade agrícola exposta a grandes desafios externos e à necessidade 

imperiosa de continuidade da sua modernização, com a consequente absorção de 

menos mão-de-obra; num setor das pescas sempre sujeito à aleatoriedade natural das 

capturas e ao rareamento dos “stocks” de algumas espécies; num setor do turismo 

que, desde 2015, revolucionou a economia dos Açores e deu-lhe uma melhor 

diversificação; num sector da construção a recuperar fruto do investimento privado e 

do dinamismo do turismo.  

 

Fechado o ano de 2020, temos um setor agrícola ainda mais exposto aos desafios 

externos que se agudizaram; um setor das pescas fortemente afetado pela retração do 

consumo da restauração e da exportação; um setor do turismo devastado e; um setor 

da construção civil depauperado nas áreas privadas e apenas animado, sobretudo, 

pelas grandes obras públicas de entre as quais se destaca a reconstrução de portos. 
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O pano de fundo para esta nova revisão do Manifesto (2021) é totalmente diferente 

dos anteriores tal a dimensão das circunstâncias criadas pelas medidas de combate à 

propagação do coronavírus, com a sua tenaz persistência. Um ano depois do início 

deste fenómeno ele ainda paira forte entre nós.  

 

Para abordar os desafios da nova atualidade, a Parceria defende que são precisos 

novos paradigmas de sustentabilidade, não só em face dos parcos resultados das 

políticas encetadas nos últimos anos, na educação, na pobreza, na formação e no 

emprego, como também em face da mais do que certa recessão provocada pelas 

medidas de saúde pública adotadas para lidar com a doença COVID-19.  

 

Afirmam-se agora, sem prejuízo das linhas de orientação já sugeridas, um enfoque 

extraordinário na transição digital, rumo a uma economia 5.0, e a um processo de 

formação e requalificação transversal, de dimensão extraordinária. 

As principais linhas de atuação propostas são enumeradas de seguida. 

 

OS AÇORES NECESSITAM DE UM NOVO RUMO 

 

1. Salvaguarda determinante da capacidade das cadeias de valor fundamentais 

(clusters) da economia dos Açores. 

A capacidade produtiva dos Açores assenta em poucas cadeias de geração de valor, 

com efeitos multiplicativos significativos. São elas: a cadeia agroindustrial; a cadeia 

marítimo-industrial-recreativa-científica; a cadeia do turismo; a cadeia do mar e; a 

cadeia da construção. Estas cadeias de valor (clusters) trazem consigo uma 

multiplicidade de efeitos que arrastam positivamente todas as atividades 

económicas. Por via da crise do COVID 19 estas cadeias estão total ou parcialmente 

quebradas, por decreto governamental ou por quebras percetíveis na procura 

externa. 

 

É necessário estabelecer uma ponte sólida entre o que eram estas cadeias de 

produção antes da crise sanitária e o que serão depois da crise. Foi consensual que 

esta ponte se estabelecesse reforçando a liquidez necessária para a manutenção 

dos postos de trabalho e outras estruturas básicas da produção, numa perspetiva 

de que a duração da crise sanitária seria curta e a retoma viria logo de seguida. A 

crise prolonga-se muito para além das perspetivas iniciais obrigando a que as 

necessidades iniciais de liquidez tenham que ser sucedidas por políticas mais 

focadas em apoios a fundo perdido. 

 

As medidas de intervenção terão de ser drásticas como têm sido drásticas as 

intervenções na área da saúde pública. Tudo o que ficar aquém deste limiar 

arrastará para o desemprego e para a desestruturação empresarial grande parte da 

capacidade produtiva regional. 
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2. Aposta Inquestionável na Formação e na Transição Digital como Fatores 

Transversais para a Competitividade. 

Os elementos de diagnóstico existentes caracterizam os Açores como uma região 

desfasada nos principais indicadores de formação e de competências. Nenhuma 

economia ou sociedade singrará nos padrões europeus se não apresentar mão-de- 

obra qualificada. O hiato dos Açores neste campo exige, a par do salto digital, o 

salto de qualificações. Pode dizer-se até que os dois saltos terão de ser dados em 

simultâneo, lado a lado. 

 

O esforço de mobilização de recursos na área da formação é um imperativo não só 

no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência como também no âmbito do 

novo quadro comunitário de apoio. 

 

O desejado crescimento económico impõe, a longo prazo, que se ultrapasse o 

atraso estrutural existente na qualificação dos recursos humanos, um dos 

principais constrangimentos para a melhoria da produtividade das empresas. Nesta 

área é preciso uma atuação concertada, simultânea e reforçada ao nível da 

qualificação inicial de jovens e na requalificação de trabalhadores. A melhoria das 

competências dos empresários revela-se, também, imprescindível. 

 

Considera-se que nos últimos anos, a formação profissional conheceu um 

crescimento e projeção pública assinaláveis, nomeadamente através das escolas 

profissionais, que têm contribuído decisivamente para a formação de quadros 

médios. As novas realidades impõem, no entanto que, na formação profissional, se 

alcance um novo patamar, que deve passar pela melhoria da qualidade, 

continuamente avaliada nos resultados obtidos, urgindo manter uma ligação com o 

tecido empresarial, para que estes cursos profissionais não gerem ativos 

desatualizados e desnecessários. 

 

É essencial avançar para um novo modelo de formação profissional para o setor 

privado, mas também para o setor público, em que a definição das respetivas 

políticas, bem como o seu acompanhamento tenha uma maior participação e 

intervenção dos parceiros sociais. Um modelo de gestão tripartida – governo, 

associações empresariais e associações sindicais pode e deve ser uma abordagem a 

considerar neste particular. 

 

O emprego não se cria por decreto nem é possível manter formandos eternamente 

em formação. A política de emprego tem de se transformar numa política de 

educação e formação por um lado e numa política de competitividade por outro. É 

necessário desenvolver uma política de formação com futuro em função da base 

económica que formos capazes de criar. É fundamental, nomeadamente, revisitar 

e reorganizar o sistema de formação profissional para que tenha um papel 

importante no novo ciclo de programação de fundos europeus que está em 
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preparação. Lamenta-se que o balanço do PO2020 não seja suficientemente 

positivo. 

 

Na programação dos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a União 

Europeia coloca o acento tónico na transição energética e na transição digital. 

Portugal seguiu estas indicações e aplica-as na quota parte do PRR para os Açores. 

A transição energética recebe a maior parcela individual de todos os programas 

enquanto que a transição digital está sobretudo focada nos serviços públicos, com 

valores residuais para os privados. 

 

As políticas admitidas no PRR com maior capacidade de dinamização da economia 

dos Açores são as que se dirigem à resiliência e à transição digital capaz de ampliar 

a competitividade da produção dos Açores. 

 

A transição digital deve, de forma determinante, apostar no salto digital rumo à 

utilização generalizada da IT (Inteligência Artificial). Depois da evolução 4.0 de 

robotização de múltiplas funções (na qual ainda estamos manifestamente 

atrasados), o passo seguinte que devemos prosseguir é a evolução 5.0, em todas as 

atividades produtivas transacionáveis da Região. 

 

A par do conceito de cidades inteligentes, impõe-se, de forma generalizada, 

avançar para processos produtivos inteligentes, na agropecuária (Agropecuária 

5.0), na fileira do mar (Mar 5.0), no turismo (Turismo 5.0), no comércio (Comércio 

5.0) e na indústria (Indústria 5.0). 

 

Neste sentido deve ser reforçado o esforço de retoma através da transição digital 

capacitando as empresas para um futuro mais competitivo. 

 

3. Um novo paradigma – sustentabilidade da base económica, suportada na 

componente endógena 

A economia dos Açores continuará a apresentar-se estruturalmente dependente 

de meios exógenos para o seu funcionamento, merecendo particular relevo não só 

as transferências financeiras do OE e da UE como também o elevado recurso a 

poupança externa para suportar o crédito contratado. 

 

A economia açoriana apresenta uma forte dependência da despesa pública, razão 

pela qual o plano de investimentos governamental e as outras despesas públicas 

assumem uma função estratégica determinante na Região, em particular nesta 

fase. 

 

No passado, foi seguido um modelo de desenvolvimento económico que 

privilegiou a criação de infraestruturas básicas fundamentais, muitas delas 
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indispensáveis, mas que descurou a criação de uma economia com maior 

capacidade de se auto sustentar. 

 

O setor público empresarial e administrativo tem continuado a ser a via 

predominante para a resolução dos problemas económicos e sociais dos Açores. 

 

Esta abordagem, porque não foi suficientemente alavancada na iniciativa privada e 

no seu investimento reprodutivo, não teve sucesso sustentável. O balanço dos 

anos mais recentes foi assustadoramente negativo no que se refere ao 

desempenho escolar, à pobreza e mesmo aos níveis de crescimento. É cada vez 

mais indispensável uma mudança do paradigma baseado em soluções económicas 

e sociais centradas apenas no setor público, para um paradigma que, sem prejuízo 

das funções essenciais caracterizadoras do nosso Estado Social de Direito, centre 

aquelas soluções fundamentalmente num setor privado forte, dinâmico e 

competitivo, gerador de riqueza e emprego sustentáveis. 

 

Num horizonte de quatro anos é imperioso que os recursos correntes consumidos 

pelo setor público empresarial e administrativo absorvam uma percentagem 

substancialmente inferior das receitas próprias e que os investimentos o sejam de 

facto e não apenas despesas correntes disfarçadas. 

 

Os Açores dispõem de capacidades, de meios e de oportunidades para criarem 

uma economia mais sustentada. 

 

É necessário, para isso, adotar um novo paradigma, o da sustentabilidade da base 

económica, suportada na componente endógena. 

 

A construção da sustentabilidade da base económica regional continua a exigir que 

se reequacionem muitas das atuais intervenções públicas e se promovam, antes de 

mais, as condições necessárias para que as empresas, verdadeiramente privadas, 

assumam um papel preponderante, rejeitando-se o empreendedorismo do Estado, 

baseado em recursos alheios sem responsabilização dos gestores e das tutelas. 

Importa de uma vez por todas exigir mais competência, proficiência e 

responsabilidade aos gestores e dirigentes do setor público empresarial e 

administrativo, acompanhando e escrutinando de perto a sua gestão e 

desempenho, devolvendo ao setor privado a primazia da ação económica. 

 

A nova aposta deverá ser clara: construção de uma economia mais sólida baseada 

na competitividade e na produção de bens transacionáveis suscetíveis de serem 

exportados ou de substituírem importações, num quadro gerador de emprego 

sustentável que permitirá maior coesão e justiça social. 
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Um vetor central a privilegiar é a valorização da produção local assente na 

competitividade das empresas. 

 

Há cinco anos a Parceria dizia que “É necessário preparar, desde já, a Região para a 

situação pós crise, numa perspetiva de médio/longo prazo”. Volvidos quatro anos, 

acabada a “Crise financeira” e iniciada a “crise do COVID 19”, mantém-se a 

necessidade de dar aos Açores uma nova era.  

 

É preciso traçar novos objetivos, para que a Região venha a ter um crescimento 

rápido e sustentado, que permita aumentar significativamente a riqueza regional e 

a criação líquida de emprego. 

 

A fiscalidade é um instrumento subutilizado, o setor empresarial público é, 

claramente, sobre utilizado e desadequado e o orçamento público tem de 

evidenciar a mudança. 

 

4. Criar a sustentabilidade da política social 

As políticas sociais constituem um marco importante na evolução das sociedades, 

nomeadamente da europeia, estando na base e génese do nosso moderno Estado 

Social de Direito. 

 

A sociedade portuguesa, à semelhança de algumas europeias, confronta-se com 

fatores preocupantes e que exigem uma profunda reflexão e ponderação, bem 

como a tomada de medidas, nomeadamente de longo prazo, que contribuam para 

tornar sustentável a política social como a conhecemos e que importa preservar 

nos seus aspetos basilares. 

 

A redução da natalidade, o aumento da esperança de vida, o aumento dos custos 

na área da saúde, o envelhecimento da população são alguns fatores que colocam 

uma grande pressão sobre o modelo social e que exigem que o mesmo seja 

repensado. 

 

As políticas sociais sustentáveis encontram-se intimamente interligadas com uma 

economia que apresente crescimento sustentável e que seja geradora de riqueza e 

criadora de empregos. A sustentabilidade da política social só existe, a longo prazo, 

se houver sustentabilidade económica que a suporte e sensatez para que não se 

comprometa as gerações futuras com os excessos da atualidade. É necessário 

reconhecer que sem se gerar riqueza não se pode distribuir riqueza e que a 

generosidade externa deve ser aproveitada, com uma postura muito parcimoniosa, 

de forma a aumentar a nossa capacidade produtiva própria. 
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5. Reforçar a base de criação de emprego na economia 

No atual contexto, em que a capacidade de criação de emprego por parte do setor 

público começa a ser limitada, difícil mesmo, pelas conhecidas restrições 

orçamentais, a nossa situação social em termos de empregabilidade agrava-se na 

sequência agora das necessidades extraordinárias de intervenção geradas pela 

pandemia. 

 

A criação de emprego caberá, deste modo, primordialmente ao setor privado. A 

evolução do setor do turismo estava a levar-nos no sentido certo, embora 

persistisse um peso significativo do setor público. 

 

A inversão desta tendência só ocorrerá, porém, com a implementação de políticas 

que garantam um efetivo crescimento económico e reponham o papel que o 

turismo estava a ter. Entretanto, os poderes públicos deverão desenvolver políticas 

ativas de apoio à criação de competências e manutenção de emprego, bem como, 

e sobretudo, melhorar o ambiente competitivo das empresas. 

 

O reforço da base de criação de emprego na economia dos Açores é fundamental. 

 

É imprescindível reconhecer o papel fundamental que o setor privado tem na 

criação de uma base sustentável da economia dos Açores, constituindo-se, desta 

forma, como o melhor garante da continuação do Estado Social de Direito e 

alicerce de uma verdadeira Autonomia. As políticas regionais públicas de saúde, 

educação e segurança social são importantes para a manutenção e 

aprofundamento do nosso bem-estar coletivo e qualidade de vida adquiridos 

durante a nossa Autonomia. As políticas públicas, no resto, devem estar todas 

orientadas para uma regulação adequada do sistema produtivo regional com 

intervenções públicas reduzidas, sem prejuízo de políticas de acessibilidade e da 

manutenção de uma posição competitiva face às políticas europeias. 

 

É indispensável que sejam lançadas medidas que, estruturalmente, reduzam o 

peso da intervenção pública e ajudem a dinamizar a economia e a promover o 

crescimento e o emprego, incluindo uma estratégia de desagravamento fiscal, que 

conduza ao reforço da competitividade das empresas e de crescimento de 

rendimento das famílias. 

 

6. Racionalizar, modernizar e valorizar o papel da Administração Pública Regional e 

dos seus trabalhadores 

O desenvolvimento coletivo assente no setor privado defendido pela Parceria não 

deixa, contudo, de reconhecer o papel e importância que a Administração Pública 

Regional tem na construção e efetivação do nosso Estado Social de Direito. Basta 

ver as suas atribuições e competências e os recursos alocados à educação, à saúde e 

à segurança social para termos a noção correta dessa importância. 
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Defendemos, porém, a imperiosidade de racionalização, modernização e 

valorização da nossa administração pública. 

 

O levantamento das necessidades permanentes da administração pública é 

condição sine qua non para a construção de uma correta política de admissões na 

função pública, evitando-se o panorama recente de entradas extraordinárias na 

administração pública destinadas apenas à regularização de vínculos precários. A 

racionalização dos recursos públicos passa muito por aqui. 

 

No seguimento das nossas preocupações e reivindicações em torno da necessidade 

de um melhor aproveitamento dos nossos recursos financeiros para a correta 

alavancagem do nosso desenvolvimento coletivo, assente no setor privado, 

importa, agora mais do que nunca, exigir uma mais e melhor gestão e 

responsabilização dos dirigentes e gestores do setor público empresarial e 

administrativo, na medida em que deles depende em primeira linha a correta 

aplicação e racionalização dos recursos humanos e financeiros alocados ao setor. 

 

Tal significa a adoção de um quadro legislativo e administrativo que garanta os 

princípios da competência e da proficiência no recrutamento e seleção dos 

dirigentes e gestores do setor público empresarial e administrativo.  

 

Só com dirigentes e gestores competentes e experientes, escrutinados e 

responsabilizados, se conseguirá uma melhor gestão da coisa pública, poupança e 

racionalização de recursos e eventual motivação dos trabalhadores públicos. 

 

A dimensão dos recursos humanos da administração pública, para além do 

necessário à satisfação das suas necessidades permanentes, constitui um dos sérios 

obstáculos à imprescindível e urgente valorização profissional e remuneratória dos 

seus trabalhadores. Importa, pois, proceder a uma racionalização e adequação 

destes recursos às necessidades permanentes dos órgãos e serviços públicos, que 

liberte os recursos que permitam a adoção de políticas que promovam uma revisão 

e atualização urgente do seu estatuto retributivo. 

 

A Região precisa, no âmbito das suas atribuições e competências, explorar e adotar 

políticas de valorização profissional e remuneratória dos seus funcionários públicos, 

em que se aposte simultaneamente na sua formação profissional inicial e contínua. 

As suas competências e motivações profissionais dependem disso. O desiderato de 

se conseguir uma administração pública mais racional e moderna depende também 

disto.  

 

7. Mobilizar a sociedade civil 

O desenvolvimento económico, mais do que um objetivo que se impõe aos poderes 

públicos, deve constituir um desígnio de toda a sociedade. 



10 

Sem uma sociedade informada e formada não é possível haver uma participação 

ativa e empenhada por parte dos cidadãos. 

 

As entidades signatárias deste manifesto consideram indispensável que haja um 

reforço da intervenção da sociedade civil açoriana na vida presente e na definição 

das estratégias para o futuro. Este manifesto é uma afirmação da vitalidade desta 

sociedade e das entidades signatárias e é, simultaneamente, uma demonstração 

que pretendem contribuir de forma séria e empenhada para o desenvolvimento 

económico e social dos Açores. 

 

Os signatários deste manifesto consideram que o diálogo e a concertação social 

devem constituir um instrumento permanentemente valorizado e presente, com 

especial relevo numa conjuntura extraordinária, mas, infelizmente, negativa, como 

é a atual. 

 

Exige-se, neste enquadramento, o respeito pelo cumprimento dos direitos, 

constitucionais e legais, de participação e negociação coletiva na administração 

pública, que envolve, obrigatoriamente, comissões de trabalhadores e associações 

sindicais, como forma de assegurar o papel que cabe aos parceiros sociais na efetiva 

realização da democracia participativa que todos almejamos. Por outro lado, exige-

se também total respeito pelos processos privados de negociação coletiva, garante 

da tranquilidade social que se quer para um progresso continuado e seguro. 

 

É indispensável mobilizar a sociedade açoriana em torno de um grande objetivo 

crucial para o futuro, que é o do crescimento baseado na competitividade e no 

emprego sustentável. 

 

A concertação e respeito entre os setores públicos e privados e as respetivas 

políticas são determinantes para o sucesso do nosso desenvolvimento económico e 

social sustentável e a afirmação da valia e atualidade da nossa Autonomia. 

 

Só desta forma os Açores e os açorianos terão um futuro mais risonho. 

 

Medidas 

Este manifesto não passaria de uma mera reflexão se não incluísse a sugestão de 

algumas medidas essenciais para a concretização dos objetivos defendidos. Assim, 

apresenta-se, de seguida, um conjunto de medidas que evoluem das já apresentadas 

em manifestos anteriores. 

 

Dado o exposto, a CCIA, a FAA a UGTA e a AICOPA constituídos em PARCERIA, com 

vista a contribuírem para a melhoria da qualidade do nosso sistema autonómico e 

social e das suas instituições democráticas regionais, resolvem reiterar entre si o 

propósito da defesa, em comum, dos seguintes princípios orientadores, considerados 
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pelas partes, como fundamentais para a construção de uma sociedade mais 

participativa, transparente, democrática e desenvolvida, económica e socialmente: 

 

1. Salvaguarda determinante da capacidade produtiva das cadeias de valor 

fundamentais (clusters) para a economia dos Açores, dados os seus efeitos 

multiplicativos: cadeia agroindustrial; cadeia marítimo-industrial-recreativa; 

cadeia do turismo e; cadeia da construção. Estas cadeias de valor (clusters) trazem 

consigo uma multiplicidade de efeitos que arrastam positivamente a atividade 

económica.  

 

Medidas:  

1.1. Mobilização maciça de liquidez para a sustentação das empresas através de 

medidas nacionais e medidas regionais complementares e próprias para manter a 

capacidade produtiva da economia, com especial enfoque nos setores críticos, 

transformando-a em apoios a fundo perdido no curto/médio prazo; 

1.2. Redução conjuntural muito significativa dos custos de contexto para as empresas, 

incluindo os custos burocráticos, os custos dos transportes e os custos das 

diversas energias;  

1.3. Melhoria das condições de aplicação e apoios das medidas temporárias de 

suspensão de empregos que noutras circunstâncias são perdidos para o 

desemprego, com desestruturação da capacidade produtiva.  

 

2. Aposta Determinante na Formação e na Transição Digital como Fatores 

Transversais para a Competitividade. 

 

Medidas:  

2.1. Melhorar a dotação orçamental para programas de financiamento da formação 

profissional;  

2.2. Melhorar a dotação orçamental e a execução de programas de apoio à 

qualificação/requalificação profissional;  

2.3. Implementação de um programa de apoio ao salto digital – Economia 5.0 

 

3. Defesa de um novo modelo de desenvolvimento económico que concilie e equilibre 

o investimento público estruturante com o investimento privado, de modo a que 

aquele se constitua como um fator de atração, criação e capacitação das empresas, 

para a produção de riqueza e de postos de trabalho qualificados e sustentáveis, 

suscetíveis de contrariarem o risco de pobreza nos Açores.  

 

Medidas:  

3.1. Implementação do pacote fiscal com redução de impostos (medida que deverá ser 

tomada por diversos países e regiões);  

3.2. Redução estrutural dos custos de contexto como os associados à burocracia, aos 

transportes e às energias; 
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4. Travagem da derrapagem dos resultados do SPER, por má gestão e/ou pela 

imposição de mandatos não financiados e não autorizados no orçamento público.  

 

Medidas:  

4.1. Ação imediata do governo ordenando a contenção de custos neste setor;  

4.2. Redimensionamento da operação da SATA internacional. 

 

5. Alteração dos modelos de transporte aéreo territorial, aéreo regional e marítimo de 

mercadorias.  

 

Medidas:  

5.1. Liberalização total dos acessos territoriais;  

5.2. Revisão do modelo de transporte aéreo inter-ilhas;  

5.3. Desenvolvimento de novo modelo para o transporte marítimo de mercadorias. 

 

6. A salvaguarda da afetação adequada dos novos fundos europeus para os diversos 

eixos, com enfase nos setores primário e nos apoios à Ultraperiferia.  

 

Medidas: 

6.1. Reforço das verbas para a transição digital do setor produtivo privado; 

6.2. Marcação de posição nacional para a reserva do envelope para os Açores;  

6.3. Manutenção da taxa de cofinanciamento nos 15%;  

6.4. Permitir que em todos os eixos no ano de transição, 2021, a continuidade dos 

vários programas, já aplicada à PAC, e conhecida com a expressão:” Old rules, with 

fresch Money”, permitindo aprovar projetos com a regulamentação do antigo 

quadro, utilizando 10% do envelope atribuído no novo quadro comunitário de 

apoio. 

 

7.  Racionalizar, modernizar e valorizar o papel da Administração Pública Regional e 

dos seus trabalhadores.  

 

Medidas:  

7.1. O levantamento das necessidades permanentes da administração pública que 

permita a construir e planear no tempo uma verdadeira política de admissões na 

função pública, evitando-se o panorama recente de entradas extraordinárias na 

administração pública destinadas apenas à regularização de vínculos precários.  

7.2. Exigir uma mais e melhor gestão e responsabilização dos dirigentes e gestores do 

setor público empresarial e administrativo, na medida em que deles depende em 

primeira linha a correta aplicação e racionalização dos recursos humanos e 

financeiros alocados ao setor, significando isto a adoção de um quadro legislativo 

e administrativo que garanta os princípios da competência e da proficiência no 

recrutamento e seleção dos seus dirigentes e gestores. 
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7.3. A Região precisa, no âmbito das suas atribuições e competências, explorar e 

adotar políticas de valorização profissional e remuneratória dos seus funcionários 

públicos, em que se aposte simultaneamente na sua formação profissional inicial e 

contínua. A melhoria e valorização das carreiras na administração pública regional 

depende em parte disto. 

 

7.4. A retoma urgente dos programas de formação e qualificação profissional inicial e 

contínua dos trabalhadores da administração pública regional com recurso e no 

âmbito dos apoios do FSE. 

7.5. Implementação da orçamentação de base zero, conforme previsto na Lei Quadro 

do Orçamento; 

 

8. Reforço dos programas de apoio ao primeiro emprego de natureza estagiária e de 

correção e melhoria dos atuais programas ocupacionais que permitam o seu correto 

uso por parte de todos os agentes, quer públicos, quer privados, como importante 

instrumento de apoio ao primeiro emprego e à integração no mercado de trabalho.  

 

Medidas:  

8.1. Redução do peso dos ativos em programas ocupacionais;  

8.2. Reforço dos programas de estágios profissionais, de acordo com as necessidades 

das empresas.  

 

 

Os parceiros sociais signatários do presente documento, no ensejo comum de 

contribuírem para a construção de uma verdadeira sociedade democrática, assente 

numa cidadania ativa e de participação cívica, comprometem-se a manter entre si um 

diálogo permanente que permita agir concertadamente sobre a sociedade civil naquilo 

a que chegarem a um entendimento comum, sem prejuízo da liberdade estatutária 

que lhes assiste em matéria de defesa dos interesses que forem próprios dos seus 

associados.  

 

 

 

 

 

Açores, 2 de fevereiro de 2021 

 

 

 

a Parceria 
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Pela CCIA 

 

 

 

 

 

Pela FAA 

 

 

 

 

 

Pela UGT Açores 

 

 

 

 

 

 

Pela AICOPA 


