
ATA DA REUNAO DO CONSETHO DE IIHA DA TERCEIRA

REALIZADO A 19 DE OUTUBRO DE 2015

ATA N.9 5

Aos dezanove dias do m6s de outubro de dois mil e quinze, pelas dez horas, no SalSo

Nobre dos Pagos do Concelho de Angra do Heroismo, reuniu o Conselho de llha, em

reuntao orotnana

Nesta reunieo verificou-se a presenga dos seguintes conselheiros:

Roberto Lricio Silva Pereira Monteiro - Presidente do Conselho de llha da Terceira.

Presidente da C6mara Municioal da Praia da Vit6ria:

Jos6 Gabriel do Alamo Meneses - Vice-Presidente do Conselho de llha da Terceira,

Presidente da C6mara Municipal de Angra do Heroismo;-

Sandro Rebelo Paim - 1e Secretario da Mesa, representante da C6mara do Comdrcio

de Angra do Heroismo;

Jos6 Ant6nio Sozinho Azevedo - 2e Secretario da Mesa, representante das

associa96es agricolas - AAIT;--------

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros, Presidente da Assembleia Municipal de Angra

do Heroismo;--

Paulo Manuel da Silva Codorniz, Presidente da Assembleia Municipal da Praia da

Vit6ria;-------

Ant6nio Toledo Alves, representante da A.M. de Angra do Heroismo;

P6ricles Pereira Ortins, representante da A.M. de Angra do Heroismo;

JoSo Luis Sanchez dos Santos, representante da A.M. de Angra do Heroismo;-

Ana Rita Meneses Branco, representante da A.M. da Praia da Vit6ria;----

Norberto Francisco Avila Messias, representante da A.M. da Praia da Vit6ria;

Carlos Armando Costa, Presidente de JF, eleito entre todos os PJF da llha;---------
Luis Alberto Garcia Castro Pereira Costa, Presidente de JF, eleito entre todos os PJF da

llha;

Miguel Sousa, representante do Governo Regional;

Jos6 Manuel Ferreira Pimentel Dias, representante dos Sindicatos - UGT;

Ant6nio Pedro Inoc6ncio, representante dos sindicatos - CGTP - UniSo Sindicatos AH;-
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Paulo Jos6 Mendes Barcelos, representante das Associag6es Nao Governamentais

Ligadas i Area do Am biente;----------
Raquel Gomes Caetano Ferreira, representante das Associag6es de Defesa da

lgualdade de G6nero;----

Presenga dos seguintes deputados da Assembleia Legislativa Regional dos Agores:-----

Cldudia Alexandra Cardoso Meneses da Costa, deputada do PS;

luis Miguel Forjaz Rendeiro, deputado do PSD;

Aus6ncias justificadas:

Marilia Margarida Enes Garcia de Vargas, representante da A.M. de Angra do

Heroismo;

Rui Fernando Nobre de Castro, representante da A.M. da Praia da Vit6ria;

Maria Francisca Santos Toledo Gomes de Andrade, representante da A.M. da Praia da

Vit6ria;

Fernando Gastio

Agricolas (Fruter);

de Sousa de Sieuve de Menezes, representante das Associag6es

Domingos Manuel Oliveira da €unha, deputado do PS;

Maria Judite Gomes Parreira, deputada do PSD;

Aus6ncias nio justificadas:

JoSo Carlos Castro Tavares, Presidente da JF, eleito de entre todos os PJF da llha;----

Arlindo Paulo de Freitas Teles, representante da Cimara do Com6rcio de Angra do

Heroismo;

Artur da C6mara Machado, representante da Universidade dos Agores - Campus de

Angra do Hero[smo;-------

Ant6nio Toste Parreira, deputado do PS;

Nuno Miguel Aguiar Meneses, deputado do PS;

Francisco Coelho, deputado do PS;

Berto Messias, deputado do PS;

Ant6nio Ventura, deputado do PS;

Artur Lima, deputado do CDS-PP;
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Ant6nio F6lix Rodrigues, deputado do CDS-PP.

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O Conselheiro Paulo Barcelos interveio para fazer um pequeno reparo. Disse que a

convocat6ria, para a reuniSo a decorrer, tinha data de treze de outubro e que s6 a

tinha recebido no dia quinze, pelas dezasseis horas. Mencionou que n5o sabia da

exist€ncia, no Regulamento do Conselho, de algo escrito sobre o n(mero de dias que

deviam anteceder i pr6pria reuniSo para envio da convocat6ria, mas que, de qualquer

uma das formas, agradecia que houvesse um esforgo para n5o ser tao em cima,

porque se tornava complicado a andlise dos documentos que lhes chegavam. ------------

O Conselheiro Pimentel Dias usou da palavra e questionou sobre o protocolo assinado

entre a RTP e o Municipio da Praia da Vit6ria, para instalar a RTP no Concelho da Praia

da Vit6ria, ou seja, questionou o porquO de nao se ter ouvido a administracSo da RTP,

quanto e prestagao de servigo priblico e quanto as instalag6es que a RTP tinha na ilha;

as razoes pelas quais as instalag6es da RTP iam mudar para o concelho da Praia da

Vit6ria; que tipo de instalag6es iam ser disponibilizadas e quem 6 que ia fazer o

investimento. Concluiu dizendo que o facto de a RTP ser instalada no concelho da Praia

da Vit6ria, ia ficar mais longe do centro dos acontecimentos que eram, em

esmagadora maioria, no concelho de Angra do Heroismo.

O Conselheiro Alamo Meneses solicitou autorizag5o para explicar a origem da

questao. Explicou que a RTP tinha assinado um protocolo com a C6mara de Angra, que

visava a cedOncia do edifico da antiga escola de S. Carlos, para ld serem instalados os

seus servigos. Referiu que o protocolo tinha sido assinado na sequ€ncia de um acordo

que tinha sido feito antes, onde se tinha equacionado a aquisigeo do im6vel em S. JoSo

de Deus, para que se instalasse a RTP, algo que neo mereceu aprovagdo da Assembleia

Municipal naquela altura. Naquela mat6ria, disse que tinham tido, na grande maioria

das vota96es, unanimidade em C6mara Municipal e, depois de longas e complexas

conversag6es, basicamente se tinha intimado a RTP a fazer ou enteo iam acabar com

aquilo. Informou que a RTP tinha iniciado o processo para fazer, ou disse que tinha

iniciado, abriu concurso para pessoal na RDP, mas quando abriu o mesmo, disse que

lhe tinha chegado ao conhecimento que as vagas tinham sido disponibilizadas a Ponta
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Delgada, o que tinha achado relativamente provocat6rio, e que, inclusivamente, uma

das pessoas que estava na Terceira h6 uma d6cada, em contrato precdrio, nio veria o

mesmo transformado num contrato definitivo, nem sequer renovado, passando sim

para outra modalidade. Acrescentou que tinha achado que era uma situagao

inaceitevel, que tinha falado com o Presidente do Conselho da AdministragSo de entSo

para manifestar o seu desagrado com a situagSo e que, depois de um conjunto de

trocas de palavras azedas, achou a CAmara de Angra que era altura de acabar com isso,

ou seja, ou a RTP resolvia o assunto ou ent5o a Cemara acabava com o protocolo. Al6m

disso, disse haver a questao de principio, ou seja, o facto de a RTP ter dinheiro para

investir em Ponta Delgada e nao ter para investir na Terceira. Informou que n6o havia

uma disputa entre a Camara de Angra e a Cimara da Praia, que o que tinha havido

tinha sido uma manifestagao muito firme da parte da Cdmara de Angra, que daquela

forma n5o era maneira de continuarem. Informou que se vinha a mostrar desfavoriivel

a qualquer protocolo daquela natureza, porque acabava por serem as Cdmaras, com os

seus parcos recursos, a financiar quem era financiado por outra via, para isso.

Relembrou que a Terceira pagava taxa de dudio visual como todos os outros, pelo que

seria de esperar que, parte desse dinheiro, fosse investido na mesma. Repetiu que neo

percebia porque podiam investir em Ponta Delgada sendo que na Terceira e na Horta

tinham que pedir ds C5mara para o fazer, que aquilo era uma menorizagSo que

considerava inaceitivel. Concluiu dizendo que, relativamente ao protocolo, que

obviamente tinham obrigag6es

que a verdade era que depois

e que tinham resolvido n5o as quebrar sem mais, mas

de tudo o que tinha acontecido, tinham concluido que

n5o era um bom neg6cio.

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, iniciou a sua intervengao dizendo

que, relativamente ao processo de Angra, nao tinham conhecimento, que o que sabia

tinha sido aquilo que ia vendo na comunicagao social e uma situageo ou outra de

alguma conversa com o Conselheiro Alamo sobre o processo. Disse que tinha sido

priblico o encerramento relativamente ao protocolo de Angra e que, posteriormente a

isso, a RTP tinha-lhes contatado no sentido de saber em que condigSes podiam-se

disponibilizar para que se instalassem na Praia. Informou que n5o iam fazer nada de

novo, para al6m do que ji estava para ser feito na Escola da Beira-Mar, ou seja, uma

intervengao de reabilitagSo no edificio e que o que estavam, eventualmente,
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disponiveis para colaborar era na ligagdo, em fibra 6tica, daquele edificio i Academia e

ao Audit6rio do Ramo Grande, porque eram infraestruturas que jd estavam feitas e

que podiam, claramente, ser potenciadas em prol da produgSo local e, no fundo, mais

coisas que fossem produzidas na Terceira. Referiu que tinham medido os pr6s e os

contras, que tinham feito a proposta do que 6 que podiam disponibilizar e que entre

ter um edificio, no caso uma escola antiga, vazio ou t6-la cedida a uma instituigeo,

antes cedida e entre ter cedida a uma instituigao ou ter cedida a uma empresa como a

RTP, que tinha um efeito reprodutivo de pessoas que li passavam a estar, de uma

produgdo local e acima de tudo que permitia potenciar investimentos que jii tinham

feito, como a Academia e o Ramo Grande, antes cedida a esta ultima. Relativamente e

hip6tese da RTP n5o se mudar, disse que era uma das quest6es que tamb6m podiam

acontecer, porque uma coisa era a assinatura de um protocolo e outra coisa era a

conclusdo, a execugdo e que o que estava salvaguardado era que o Municipio da Praia

seria ressarcido da totalidade do valor do investimento que fizer no edificio, mesmo

aquele que iam fazer, independente da RTP. Referiu que o Conselho de Administrageo

da RTP, em Lisboa, tinha afetado meios para investir em S5o Miguel e que, no caso da

Terceira ia investir nos equipamentos e nos estidios, ou seja, em tudo o que era

interior, pelo que esse investimento ndo tinha nada a ver com a C6mara, nem esta ia

pagar um tosteo do que fosse ao nivel dos est dios e das tecnologias. Repetiu que o

que iam fazer era algo que, se eles saissem, utilizavam e potenciavam um edificio que

era municipal. Acrescentou que, no fim daquele processo, e fora a questSo estrat6gica

que estavam completamente de acordo, as condig6es que seriam oferecidas e

disponibilizadas e que a RTP teria na Terceira para desenvolver o seu trabalho, seriam

incompa ravelmente melhores que aquelas que existiam atualmente, n5o s6 por causa

da questdo dos equipamentos, totalmente novos, a situageo dos estddios e tudo que

seria feito, mas tamb6m por causa da ligagSo e a potenciagao de duas infraestruturas,

que disponibilizam para produgdo local e que era isso que tinha que ser bandeira.

Disse que n5o servia de nada ter uma televisdo regional a passar programas

estrangeiras ou o que quer que fosse e que, por outro lado, aquele projeto ao estar

associado a um outro, porque a RTP Agores ia langar um canal no cabo nos Estados

Unidos, seria tamb6m uma excelente oportunidade para incrementar a produgdo

regional, porque ia ter outro tipo de assinaturas e outro tipo de pfblico. Informou que
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aquele projeto j6 estava em curso e esperava que, com aquela potenciageo de

condig6es que era na Terceira, pudessem ter mais questoes da Terceira a passar na

RTP e neo s6, porque achava que havia uma abrang6ncia ao nivel da Graciosa e S5o

Jorge na arquitetura da gestdo da RTP. Concluiu dizendo que nio tinha havido

qualquer tipo de conflito, que tinha havido um protocolo, assinado com Angra, que a

Cimara de Angra tinha tomado a decisSo que entendeu, com a le8itimidade que tinha

em faz6-lo, que tinha havido um interregno grande entre essas duas fases e que a

CAmara da Praia, perante uma proposta que lhe foi feita, avaliou e entre ficar aquele

edificio vazio ou entregar a uma associagao, que ia fazer diversos pedidos de

manutengeo, pensou-se que era muito mais reprodutivo, para a Praia da Vit6ria, e

para a Terceira, afetar ao projeto em causa.

O Conselheiro Pimentel Dias interveio e disse que na sua anterior intervengSo nao

havia mencionado qualquer tipo de conflito entre os dois municipios e questionou

para quando se previa que a RTP comegasse a funcionar na Praia.

o Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, respondeu que estava no 6mbito

do protocolo, ou seja, que estava definido que iam entregar o edificio at6 abril do

pr6ximo ano, sendo que eles tinham um mdximo de seis meses para se instalarem.

Acrescentou que se n5o se instalassem naquele prazo, a partir da data em que o

edificio era entregue, teriam de ressarcir o Municipio na totalidade. Concluiu dizendo

que, seria provavelmente ou no segundo ou no terceiro trimestre do pr6ximo ano.------

O Deputado Luis Rendeiro usou da palavra e disse que, a respeito do assunto em

causa, era importante salientar que, independentemente, de ser em Angra ou na Praia,

continuava a achar que era importantissimo e essencial continuar a manter uma

delegagao da RTP Agores na Terceira. Disse julgar que tinha ficado bastante claro que a

Cdmara Municipal da Praia da Vit6ria tinha visto uma oportunidade, onde Angra havia

abdicado presenga da delegagSo da RTP, e tendo infraestruturas e condig6es

disponiveis resolveu dar uso is mesmas e fazer o protocolo, Relativamente a quest6es

interconcelhias, disse que estas deveriam ser discutidas nas assembleias municipais e

ndo no Conselho de llha, mas que havia outras quest6es que tambem era importante

salientar. De seguida, questionou o Sr. Presidente da Cdmara de Angra se tinha havido,

ou n5o, apresentagdo, por parte da RTP, de uma proposta de um projeto de

investimento antes do fim do prazo definido para a mesma, sabendo que era legitimo
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que as cemaras defendiam que nao deviam investir onde a empresa sede se recusava a

investir e, portante, substituirem-se ao investimento da RTP. Referiu que a Praia tinha

feito a opgSo de fazer aquele investimento, a Cdmara de Angra tinha optado por deixar

de o fazer e, sabendo que a Cimara de Angra tamb6m tinha um protocolo com uma

empresa de produgSo de contefdos televisivos, que tambdm requeria um

investimento, ou seja, a VITEC, havia que perceber o que era mais importante, se uma

divulgagSo regional, daquilo que se passava na Terceira, e a presenga daquele

investimento no concelho. Disse que a Cimara da Praia tinha entendido que sim, mas

que a C6mara de Angra entendeu que nio. Quanto dquilo que era as opgSes de

investimentos da RTP, relembrou que o Conselho de Administragdo havia mudado, que

as diretivas do atual Conselho de Administragao da RTP, j6 previam um investimento

prioritiirio quer em infraestruturas, quer em equipamentos e quer em recursos

humanos, nas delegag6es da Terceira e do Faial, ao contrdrio do anterior que investia

em Ponta Delgada deixando as outras sem investimento. Concluiu dizendo que o mais

importante era, em Conselho de llha, assumirem a import6ncia de uma delegag5o da

RTP na Terceira, porque caso contrdrio, toda informagSo regional, em termos de

contefdos de televisSo, ficaria centralizado numa s6 ilha, sendo que isso seria a pior

de todas as solug6es e o pior de todos os sendrios.

O Conselheiro Alamo Meneses respondeu que nao, que nunca tinham recebido

nenhum projeto de arquitetura, que tinham recebido sim noticia da intengSo de

contratar uma arquiteta local para elaborar o projeto, mas que isso aconteceu j6

depois de terem comunicado que daquela forma ndo podia ser. Acrescentou que era

verdade o que o Deputado Luis Rendeiro tinha dito, ou seja, que tudo aquilo tinha

acontecido na vigencia da anterior Administragao. Disse que, quanto i questeo

fundamental, lhe parecia que ela continuava a ser a mesma, que era evidente que a

RTP e a presenga da RTP na ilha Terceira era importante, contudo, n5o fazia com que

se deslumbrassem com a referida presenga e que andassem a fazer o que os outros

nao faziam. Acrescentou que era importante para a Terceira a presenga da RTP, mas

que tambdm seria muito importante para a RTP a presenga da Terceira, que a RTP

Agores nao seria a RTP Agores sem ter uma presenga Terceirense forte. Disse que isso

era uma realidade e que era isso que tinham que impor. Referiu que havia coisas para

as quais jd n5o havia paciencia, sendo que nao estava apenas a falar da RTP e que
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achava que estava na altura de deixarem de se andar sempre a agachar perante tudo e

todos, porque se queriam uma coisa tinham que pagar, enquanto os outros querendo

s6 tinham que ter. Acrescentou que isso ndo podia acontecer, quer naquele campo

quer noutro qualquer, como por exemplo o caso da Universidade, que tamb6m n5o

percebia porque as coisas tinham que ser diferentes de um lado e de outro. Disse ser

evidente que as coisas tinham mudado, que ndo fazia ideia o que 6 que seria o

desempenho da nova AdministragSo da RTP, mas que, no caso concreto, a ilha Terceira

n5o ficaria a perder e que era isso que devia interessar. Referiu que Angra tamb6m

ndo ficaria a perder, porque n6o ia ser por causa da presenga, ou aus6ncia, do edificio

da RTP em Angra que o futuro da mesma melhoraria ou pioraria. Concluiu dizendo

que, quanto e questeo que estava subjacente d pergunta, da parte da C6mara de

Angra, tinha havido uma toler6ncia excessiva, ou era para fazer, ou ndo era para fazer,

n6o era para continuarem a entreter, pois era isso que tinha sentido que estava a

acontecer.

O Conselheiro Jos6 Ant6nio Azevedo usou da palavra e questionou os presidentes dos

municipios se iam implementar a redugSo do lMl sobre a habitagSo para as familias

com dois ou mais filhos e como seria implementado. -

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, respondeu que, relativamente ao

Municipio da Praia da Vit6ria, jd tinham aprovado em reuni5o de C6mara, e

certamente seria aprovado numa Assembleia Municipal extraordindria que iam ter,

que iam aplicar as redug6es m6ximas previstas, quer para um, dois, tr€s ou mais

dependentes. Disse que iam avaliar o impacto, ou seja, tentar chegar a um valor

aproximado da receita que ia ser abdicada, porque estavam a falar de dependentes,

nao meramente a falar em criangas nem em filhos. Acrescentou que numa sociedade

que estava em envelhecimento, de ano para ano, era cada vez maior o ndmero de

pessoas idosas que passavam a dependentes de determinados agregados. Por outro

lado, disse que tamb6m ningu6m sabia ao certo quantos eram os casos no concelho

que acabavam o periodo de isengSo do lMl e comegavam a pagar, sendo que havia

uma terceira questeo que era o lMl que recebiam, ou seja, recebiam aquilo que as

finangas cobravam, o valor que lhes era transferido era aquele que efetivamente era

cobrado. Informou que todas aquelas questoes estavam a ser avaliadas, mas que

naquele primeiro ano tinham entendido faz€-lo. Como nota, informou que iam aplicar
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um acr6scimo de trinta oor cento no lMl

haver risco, em termos de seguranga,

penalizagSo, porque ndo lhe parecia justo

por beneficiar quem deixava imoveis em

dos imoveis deteriorados, na prestativa de

mas tamb6m para que houvesse uma

haver uma produgSo de lMl que acabasse

escombros. abandonos ou descuidados no

meio das freguesias.

O Conselheiro Alamo Meneses respondeu que, no caso de Angra, a mat6ria em causa

ainda nao tinha sido formalmente deliberada, ou seja, integrava a proposta de

orgamento que ia ser presente a Assembleia Municipal no m6s de novembro. Disse

haver inteng6o de aplicar alguma redugSo, mas que ainda estavam a estudar a

mat6ria, mas que, no entanto, nao podia deixar de dizer duas coisas sobre isso. Disse

que aquela era uma das medidas mais nojentas que ji havia visto da parte do Governo

da Repiblica, que se este tinha muitas preocupag6es com a familia resolvessem o

assunto, porque 6 que tinham de ser as camaras a serem forgadas a fazer redug6es e a

fazer a politica que o Governo da Repiblica se recusava a fazer. Acrescentou que se o

Governo da Repriblica tinha intengao de criar uma politica de favorecimento das

politicas de natalidade, muito bem, tinha amplo espago no lRS, que era o imposto

certo para que aquelas mat6rias fossem resolvidas, nao era no lMl, at6 porque o lMl

tinha uma destorgao acrescida, ou seja, era calculado em percentagem de valor das

habitag6es, logo favorecia quem tinha mais dinheiro, quem tinha melhores casas.

Referiu que a medida em causa violava, inclusivamente, aquilo que era a inteng5o

constitucional de progressividade do imposto, ou seja, o beneficio era inversamente

proporcional d riqueza das pessoas, pelo que era uma polltica injusta, uma politica mal

pensada e que tinha um impacto grande sobre as finangas municipais. Acrescentou

que tinham que o avaliar e que o haviam de fazer em Assembleia Municipal, pois

aquele ndo era o lugar certo para isso, mas que era bom que o Conselho de llha ficasse

ciente do que havia por detrds de tudo aquilo. Informou que, no Municipio de Angra,

estavam muito sensiveis a uma politica de favorecimento da natalidade e de que

gostariam, de facto, de ter uma politica s6ria de apoio is familias mais numerosas,

como estavam a fazer, por exemplo, na dgua. Disse que ali estava uma mii politica,

uma politica profundamente errada e que ndo deveria nunca existir. Concluiu dizendo

que ficavam entre a espada e a parede, porque ou faziam a redugdo ou enteo eram
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contra as familias, sendo que, na verdade, nao eram contra as familias, mas sim a favor

de politicas s6rias de apoio is mesmas, que ndo era o caso.

O Conselheiro P6ricles Ortins interveio e disse que o seu assunto vinha um pouco fora

de ordem e era de menos import6ncia, mas que, de qualquer forma, gostava que

ficasse registado para melhoria futura. Disse que tinha que ver com o processo das

atas, que os cabegalhos das mesmas n5o estavam uniformes, nomeadamente, um

tinha o brasdo antigo do conselho de Angra e outros ndo tinham nada. Disse pensar

que nio seria muito dificil de acordar, ou simplesmente um "Conselho de llha" ou os

bras6es dos dois municipios.

O Conselheiro Alamo Meneses respondeu que jii haviam deliberado sobre a mat6ria

em causa e que agora era cumprir com a mesma.

O Conselheiro P6ricles Ortins disse que era s6 uma questao de formalismo.

Acrescentou que concordava com a posigSo e a sugestSo do conselheiro Pimentel Dias,

de que as atas deviam ser disponibilizadas no site. Referiu que havia uma outra

questeo, ou seja, como as atas nao estavam a ser numeradas, o roda p6 tamb6m n6o

estava normalizado. Sugeriu que se normalizasse pela data, que esta ficasse em roda

de p6 e ai o nrimero da piigina ficaria coerente. Concluiu dizendo que ndo sabia se essa

era a melhor forma, mas que se normalizasse isso seria mais fiicil. -

O Conselheiro Jo6o Santos usou da palavra e disse que queria apenas fazer um

pequeno alerta ir Mesa, ou seja, que esta nio deixasse que se desviassem daquilo que

eram os assuntos de interesse para a ilha e que n5o fizessem do Conselho de llha uma

Assembleia Municipal mista, que se centrassem nos assuntos de ilha e neo nos

assuntos munrcroars.

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, respondeu que, no periodo antes

da ordem do dia, a Mesa, concordando ou desconcordando, tinha que dar a palavra

aos conselheiros e permitir que fosse discutido aquilo os mesmos entendessem ser. ----

O Deputado Luis Rendeiro interveio e disse que, tentando respeitar a preocupagSo do

Conselheiro Joeo Santos, com qual tamb6m concordava, queria salientar algo

importante, ou seja, a presenga da ComunicagSo Social nas reuni6es do Conselho de

llha, que muitas das vezes nao se verificava e que julgava que era importante que

aquilo que era conversado e debatido n5o se esgotasse ali. Acrescentou que lhe

parecia que quando n5o havia nota, na comunicagSo social, das coisas que se
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passavam no Conselho de llha, as deliberagdes deste tamb6m se esgotavam em si

pr6prias. Referiu que n5o se vinha a assistir, a quem de direito, a quem essas

deliberag6es eram dirigidas, grande preocupagao com aquilo que eram as posig6es e

as decis6es do Conselho de llha da Terceira, no todo e no contexto regional e,

tamb6m, para de fora dele quando fosse caso disso. Disse registar, tamb6m, alguma da

adjetivageo que vinha sendo utilizada, nomeadamente pelo Professor Alamo Meneses,

na caracterizagao d€ alguns assuntos, como era o caso da rlltima, das medidas

nojentas, Acrescentou que era muito bonito querer afrouxar a austeridade para os

outros e n6o a querer afrouxar quando ela caia sobre aquilo que era da

responsabilidade deles. Disse que, tamb6m, se registava que quando havia uma

possibilidade de uma C6mara Municipal ou de C6maras Municipais da ilha poderem

aliviar a austeridade que era imposta nos seus municipes, dizerem que a medida era

nojenta, porque lhes competia mexer nas suas finangas. e quando era para fora do

6mbito municipal ou regional jd se podia mexer e ji se podia aliviar. Disse, ainda, que

era muito bom que se entendessem estes dois pesos e estas duas medidas, porque

quem estava na oposigdo tamb6m poderia descordar e adjetivar muitas das opg6es

orgamentais que eram feitas aos mais variados niveis. Disse julgar que, em qualquer

altura, qualquer um dos partidos politicos presentes na esfera parlamentar nacional

poderia apresentar, i luz do quadro democrdtico presente ou futuro, propostas de

alteragao is leis, podendo ou ndo ser aprovadas, pelo que fazia o desafio, aos

representantes do Partido Socialista, que, de facto, tendo aquelas preocupagdes,

fizessem propostas de alteragSo d lei. Relativamente ao lMl disse que, por proposta do

PSD, jii na Praia da Vitoria ia ser aplicado o lMl familiar e que em Angra fariam a

mesma proposta. Pediu para que, no Conselho de llha, tivessem algum cuidado com

adjetivos, porque estes, depois, eram muito complicados. Referiu que havia um que

tamb6m achava que era muito importante e que ia ser importante quando fossem

discutir as quest6es do plano que era o agachar, e que tambdm tinha registado.

Mencionou que a concorddncia ou desconcord6ncia podiam ser expressas

democraticamente, que tambem ndo concordava com muitas das medidas que eram

postas em vigor por progressivos Bovernos, fossem aqueles que apoiava ou aqueles

que nao aporava.
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O Conselheiro Alamo Meneses interveio e disse que era s6 para dar uma resposta com

adjetivos. Disse que s6 queria lembrar e fazer notar que a C6mara de Angra jd havia

abdicado daquilo que eram receitas pr6prias suas, ao reduzir a sua tabela de taxas,

nalguns casos praticamente a zero, havia abdicado cerca de tr€s por cento das suas

receitas, Acrescentou que o tinham feito voluntariamente, porque entenderam que

era importante para estimular a atividade econ6mica e para apoiar as familias, mas

que o tinham feito dentro da sua esfera de competCncias. Disse que, a Cimara de

Angra, infelizmente, n5o tinha o poder de dizer ao Governo da Repfblica para reduzir

o lRS, porque se ndo ji o teria feito, sendo que, depois, gostaria de ver qual era o

adjetivo que uma atitude daquelas mereceria. Mencionou que era muito interessante

decidir sobre os outros, muito mais complicado era decidir sobre eles pr6prios, sendo

que, no caso, tinham decidido sobre aquilo que era deles e, numa extenseo, que n5o

cria que outra CAmara, em outro lugar qualquer, o tivesse feito.

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, interveio e disse que n5o ia opinar

sobre a questeo dos adjetivos mas que gostaria de dizer que, de facto, a decisSo

relativamente ao lMl era uma decisSo hiibil politicamente, mas totalmente injusta na

prestativa de que o pr6prio Governo da Repiblica poderia dar esta possibilidade se

compensasse isso nas transfer€ncias do orgamento geral de estado aos municipios.

Acrescentou que o que se tinha tentado criar tinha sido uma paternidade de uma

medida onde quem tinha que abdicar da receita eram outros. Disse que,

indiscutivelmente, nos f ltimos quatro anos e meio as transfer€ncias do orgamento

geral do estado, para as receitas dos municipios, tinham baixado mais de dez por

cento, ou seja, ndo era s6 ao nivel daquelas medidas que era preciso ver, mas tambem

ao nivel de um enquadramento macro. Mencionou que, por essa razio, quando se

discutissem os orgamentos, em cada um dos concelhos, esses nf meros e essas contas

teriam de ser colocados na Mesa para se poderem tomar outras medidas, porquer

efetivamente, n5o se podia estar a pedir que se aproveitasse os fundos comunitdrios,

nem que as cdmaras melhorassem os seus indicadores, se estas estavam a ter quebras

de receita. Disse que aquilo que as pessoas estavam a pedir aos municipios

atualmente, n5o era igual ao que pediam hd quatro anos, ou seja, havia uma press5o

enorme, pelos problemas socias e de emprego. Como nota, acrescentou que, no

ambito destes programas de promogSo de emprego, etc., qualquer um dos municipios

h
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tinha valores de encargos que estavam a ser assumidos adicionalmente, como por

exemplo, no caso da C6mara da Praia, eram mais de duzentos mil euros anuais. Referiu

que uma coisa era certa, que n5o se podia pedir ds cdmaras que abdicassem das suas

receitas todas e, depois, paralelamente dessem resposta a tudo aquilo que era pedido,

nem na perspetiva de sustentageo econ6mica e financeira do Municipio, nem no

aproveitamento dos fundos comunitdrios, que naquele momento deveria ser um dos

grandes enfoques de concentrageo dos municfpios.

O Deputado Luis Rendeiro usou da palavra e disse julgar haver um equivoque, ou seja,

que as leis de que estavam a falar, relativas ao IRS e ao lMl, nao obrigavam nenhuma

Cdmara Municipal a fazer o que quer que fosse.

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, interveio e disse que colocavam

condig6es.

O Deputado Luis Rendeiro continuou dizendo que obrigavam as C6maras Municipais a

assumirem se queriam ou se podiam, que n5o obrigava a faz6-lo, mas que tinham que

assumir se podiam, financeiramente, abdicar ou nao das receitas, ou se queriam. --------

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, disse que o que o Deputado estava

a dizer era verdade, que as Cimaras podiam reprovar tudo aquilo.

O Deputado Luis Rendeiro respondeu que sim, que podiam, mas que tinham era que

assumir e que o que faltava, As vezes, era assumir, se tinham vontade politica para

fazerem enquadramento orgamental ou se tinham condig6es financeiras para o fazer.

Acrescentou que, naquele momento, o que as CAmaras estavam a fazer, criticando a

medida, era assumir que ou ndo podiam ou n5o queriam, Disse que a legislagSo

nacional atual, criticivel e questionivel, sem ddvida n5o obrigava ningu6m a fazer

nada, apenas que cada um assumisse se queria ou se podia. Concluiu dizendo que,

pelos vistos, havia casos em que n5o queriam e outros em que n5o podiam. ----------
O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, respondeu que, para encerrar o

assunto, indiscutivelmente qualquer um dos municipios podia nao dar nenhum desses

beneficios, o que era claramente condendvel, naquele processo, era aquilo que os

antigos diziam, ou seja, fazer promessas para os outros pagarem. Acrescentou que o

que tinha sido feito tinha sido uma medida que tinha tentado catapultar o Governo da

Reptiblica para um grande beneficio dado i populagdo, onde quem pagava eram as

ca maras.

Ata n.es Piigina 13 de 52



PERTODO DA ORDEM DO DIA

I.D|SCUSSAO E VOTACAO DAS ATAS DO CONSELHO DE lrHA DE 22 DE JANEIRO DE

2015, 6 DE FEVEREIRO DE 2015, 6 DE ABRIT DE 2015 E DE 29 DE MAIO DE 2015. ------
O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, colocou d votageo a ata de vinte e

dois de janeiro.

Submetida ir votagSo, a ata, foi aprovada por maioria com tr€s absteng5es.-------

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, colocou i votageo a ata de seis de

fevereiro.

h

O Conselheiro Pimentel

"Concelheiro" se deveria

Submetida a votageo, a

com quatro absteng6es.

Dias usou da palavra referiu que, na pdgina quinze, onde se lia

ler "Conselheiro" e que faltava encerrar a ata.-----------------

ata, com as respetivas alterag6es, foi aprovada por maioria

o Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, colocou i votagSo a ata de seis de

abril. -
O Conselheiro Pimentel

fazer refer6ncia d falta

Dias usou da palavra

de identificagSo dos

e apontou o facto de, ao longo da ata,

Conselheiros aquando das respetivas

interven96es.

Foram confirmados todos os intervenientes em falta.

O Conselheiro Norberto Messias usou da palavra e disse que as atas, mesmo quando

escritas em folhas a avulsas, fazem parte de um livro de atas e, como tal, as pdginas

eram numeradas em sequ6ncia e n5o comegando sempre na piigina um em cada ata. --

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, respondeu que o Conselheiro

estava a colocar uma questao, mas que em atas de Cdmara e de Assembleia Municipal

se comegava sempre no um.

O Conselheiro Norberto Messias interveio e disse que jii havia levantado a questeo na

Assembleia Municipal. Acrescentou que se tratava de um livro de atas e que,

formalmente neo deveria ser assim, deveriam ser piiginas consecutivas. ---

O Conselheiro Pimentel Dias, usou da palavra e disse que, s6 para contrariar, desde

que ficasse identificada a ata e em nota de roda p6 ficasse igualmente o nfmero da

mesma, era suficiente.
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Submetida i votagdo, a

com quatro absteng6es.

ata, com as respetivas alterag5es, foi aprovada por maioria

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, colocou i votagao a ata de vinte e

nove de maio e referiu que, em roda p6, onde se lia "Ata nimero 3" se deveria ler "Ata

nimero 4"

Submetida a votageo, a

com quatro absteng6es.

ata, com as respetivas alterag6es, foi aprovada por maioria

O Conselheiro Pimentel Dias interveio para sugerir que, os Municipios de Angra e

Praia, atualizassem todas as atas, do Conselho de llha, nos respetivos sftios na internet.

2.DISCUSSAO E APROVA9AO

REGIONAT ANUAT PARA 2016.

DE PARECER SOBRE A ANTEPROPOSTA DO PTANO

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, fez uma pequena explanagSo do

ponto. ---------

O Conselheiro Pimentel Dias usou da palavra e disse pensar ter feito chegar, a todos

os conselheiros, o documento sobre a andlise do anteplano realizado pela UGT Agores,

pelo que pedia d Mesa que tivessem isso em consideragSo, ou em anexo ou na pr6pria

ata, como achassem melhor. Relativamente d anteproposta de plano para dois mil e

dezasseis, disse que ia ler aquilo que a UGT Agores considerava acerca daquele

importante documento para a vida econ6mica e social da Regi6o.

(Texto integral do parecer faz parte integrante da presente ata).

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, interrompeu e questionou, o Sr.

Conselheiro, se este ia ler o parecer todo, uma vez que o mesmo havia sido enviado a

todos previamente.

O Conselheiro Pimentel Dias respondeu que tinha sido enviado, mas que n5o sabia

quem havia lido. --------
O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, pediu que o Sr. Conselheiro tivesse

alguma capacidade de sintese, relativamente ao mesmo, uma vez que o documento

eram tr6s pdginas.

O Conselheiro Pimentel Dias respondeu que eram tr6s pdginas, mas que eram sete

folhas e repetiu que n3o sabia quem tinha ou n5o lido.
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O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, acrescentou que ndo era habitual,

t

porque o

trabalho.

documento havia sido enviado e que ningu6m estava a desvalorizar o

O Conselheiro Pimentel Dias interveio e disse que protestava, que agradecia que

comentirios daqueles nio fossem feitos, porque n5o fazia comentdrios desagradiiveis

sobre quem quer que fosse.

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, respondeu que estava correto, mas

que pedia era que, tendo em conta que o documento havia sido remetido a todos,

fizesse uma sintese ou uma abordagem gen6rica do mesmo, de forma a terem mais

algum tempo para debater outras quest6es que eram tao importantes quanto a que

estava em causa.

O €onselhelro Plmentel Dias repetiu que agradecia que n5o fizessem comentdrios

desagraddveis, porque ndo os fazia relativamente a ningu6m, pelo que exigia respeito,

perante posig6es i lista do que era um trabalho de esforgo e que tinha merecido a

preocupag6o e o respeito pelos conselheiros, em faz€-lo chegar a todos, o que podia

neo ter acontecido. --------
o Presidente da Mesa, Senhor Roberto Montelro, usou da palavra e disse que o

documento tinha sido enviado e que pensava que todos o tinham recebido, por isso,

pedia que fizesse a intervengao que entendesse

O Conselheiro Pimentel Dias disse que ia fazer um esforgo de sintese, acerca da

aniilise da anteproposta de plano para dois mil e dezasseis. Quanto ao anteplano

propriamente dito, relativamente is politicas setoriais a desenvolver, incluindo o que.

dizia respeito a aumentar a competitividade e empregabilidade econ6mica regional,

disse que aquele objetivo era composto por quatro programas e, de forma gen6rica, a

UGT concordava com o mesmo. Relativamente ao programa Competitividade,

Emprego e Gestao Priblica, disse tratar-se de um programa cujo desenvolvimento mais

dependia de transfer6ncias externas, da sua maioria fundos europeus, absorvendo

mais de oitenta e quatro por cento da dotagSo global daqueles, pelo que se

preconizava uma correta e eficaz aplicagao dos mesmos, porque eram esses setores de

atividade que mais contribuiam para o crescimento econ6mico do emprego da Regiio

Agores. Por outro lado, disse que se preconizava, tamb6m, uma maior fluidez e

celeridade na tramitagao processual das candidaturas, porque quando se tratava da
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entrada de fundos externos na regiao, que podiam contribuir de forma decisiva para a

inversdo do ciclo econ6mico recessivo nos fltimos anos. Acrescentou que, naquela

conformidade, preconizavam a adogSo de politicas de investimento que viessem ao

encontro das reais necessidades da RegiSo, num Smbito de um modelo de

desenvolvimento econ6mico sustentdvel, dando-se prioridade ao investimento com

carater reprodutivo, gerador de riqueza e emprego, acento no potencial end6geno da

Regiao, proporcionados pelos setores agricola, das pescas e do turismo, no que seria

relevante a sua aplicaqSo criteriosa e eficiente, por forma a surtir os efeitos/resultados

desejados. Ao nivel da empregabilidade e formag5o, disse que preconizavam a

continuagao das politicas ativas de apoio ao emprego e i formagSo e requalificagSo

profissional dos trabalhadores, atrav6s da promogSo ou reforgo de politicas de

emprego e de requalificagSo acad6mica e profissional que potenciassem a reinsergSo

no mercado de trabalho dos recursos humanos mais desfavorecidos, tais como, os

casos dos jovens, das mulheres, dos desempregados mais velhos e dos desempregados

de longa dura96o. Ao nivel da gestSo priblica, disse que preconizavam uma politica de

defesa do servigo prlblico, designadamente atrav6s da promogSo/reforgo da politica da

prestagao de servigos priblicos, nomeadamente nos setores da sa de e educagio,

assegurando a sua qualidade e acesso universal. Acrescentou que, naquele particular,

a UGT Agores alertava para a necessidade de reforgo urgente de pessoal m6dico e

param6dico para os hospitais e unidades de safde da regiSo, bem como de assistentes

operacionais, como forma de dar resposta a um dos setores mais carenciados na

regido. No 6mbito da gestSo ptiblica e da programagSo financeira, disse que

preconizavam uma politica de planeamento e acompanhamento eficaz num combate A

ilegalidade e invasSo fiscal no programa Agricultura, Florestas e Desenvolvimento

Rural, por ser um setor com grande peso na economia dos Agores, que atualmente

atravessava alguns problemas em consequGncia do fim das quotas leiteiras.

Acrescentou que exigia uma atengao redobrada, por parte do Governo Regional e

demais entidades a ele ligadas, pois a fal6ncia desse setor, na pr6tica, implicava a

falGncia da economia, com todas as consequ6ncias que isto teria ao nivel do emprego,

neo obstante, disse que concordavam em geral com as medidas e iniciativas propostas,

no que salientavam um reforgo de dotagSo, daquele programa, em quase vinte e

quatro milh6es de euros. Disse, admitirem que poderiam ser necessdrias outras
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medidas e aCdes pontuais, como forma de evitar a degradagao do setor agropecuirio.

Referiu que tinham falado nos programas das Pescas e Desenvolvimento Turistico e

que, para abreviar, haviam remetido, para os senhores conselheiros, a leitura daquilo

que havia sido remetido. Quanto ao programa Promover a QualificagSo e InclusSo

Social, no que dizia respeito iquele objetivo, concordavam, de forma gen6rica, com as

medidas propostas e iniciativas delineadas no documento, todavia alertava-se para, no

programa de Educagdo, Cidncia e Cultura, quanto i qualificagSo e recuperagdo do

espago escolar, para o facto de, na Regido, existirem ainda infmeras escolas com

cobertura de amianto, material nocivo, t6xico e canceriBeno, proibido em toda a Uniao

Europeia desde dois mil e dois, pelo que seria necessdrio a sua substituigSo ou

requalificagSo. Acrescentou, registarem ainda, o facto de estarem escritas um grande

nf mero de a96es de recuperagSo e reconstrugeo escolar, todavia parecia-lhes, em

alguns casos, com dotagSo insuficiente para o fim pretendido, tendo em vista o cabal

aproveitamento do potencial cientifico e tecnol6gico que a Regiao dispunha, pelo que

preconizavam, tambdm, politicas de recuperagio com a Universidade dos Agores,

encomendando estudos e trabalhos que a RegiSo necessitava, em conjugagdo com o

programa comunitdrio "2O2O", como forma de desenvolver e projetar a instituicSo ao

nivel nacional e internacional. Quanto ao programa de desenvolvimento do sistema de

saride, disse apelarem, mais uma vez, para o aproveitamento dos recursos materiais

disponiveis em muitas unidades de satde e hospitais, que n5o estavam a ser utilizados

com evid6ncia e graves prejuizos para a safde dos agorianos que deles necessitassem.

No que diz respeito i solidariedade social, disse preconizarem politicas de recuperagdo

ativa, reforgando a cooperagSo com as instituig6es que atuavam na drea da

solidariedade social no combate i pobreza e i exclusSo social e no apoio domicilidrio e

assist6ncia familiar dos idosos mais carenciados, bem como, no apoio i prestagSo de

cuidados de retaguarda a pessoas acamadas e evidentes condig6es de fragilidade

fisico-psicol6gica. Quanto ao programa Aumentar a CoesSo Territorial Existente, no

que dizia respeito a esse objetivo, disse que concordavam, de forma gen6rica, com as

medidas propostas e delineadas no documento, todavia alertava-se para a condigSo

arquipel6gica da RegiSo que obrigava i exist€ncia de politicas de transporte e energia

coerentes com o objetivo do seu desenvolvimento sustentdvel, que cruzado com

outras iniciativas, ao nivel da competitividade e empregabilidade, deveriam permitir a
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mobilidade interna a todos os agorianos e tamb6m dos estrangeiros que visitavam a

Regido, sem prejuizo de outras iniciativas, a recente experi6ncia com o novo modelo

de transporte a€reo implementado, do tipo low- cost, dados indicadores bastante

positivos, pelo que preconizavam a sua extensao a outras ilhas, em especial i ilha

Terceira, pois a maior parte das infraestruturas e equipamentos jd existiam e seria um

desperdicio n6o aproveitarem aquele impulso para projetar a RegiSo. Por Ultimo, disse

que, quanto ao investimento priblico, numa RegiSo onde predominava um pequeno e

friigil tecido econ6mico, como era o caso dos Agores, o plano de investimentos do

Governo, se aplicado criteriosamente em obedi6ncia aos principios de efici€ncia,

eficiicia e da racionalidade econ6mica, era sem drlvida um instrumento de primordial

import6ncia para o seu desenvolvimento econ6mico e social. Concluiu dizendo que

havia feito um resumo e que esperava

pudessem tomar nota delas. Solicitou,

fosse feito um intervalo de dez minutos.

que as partes ndo lidas, os Srs. Conselheiros

ainda, que quando terminasse o ponto dois,

O Conselheiro Ant6nio Inoc€ncio interveio e disse que a CGTP achava que mais

importante do que o plano, ia ser a execugSo prdtica deste, e era ai que o movimento

sindical ia concentrar a sua ateng6o, no acompanhamento e na execugSo, alertando

para falhas que na priitica pudessem acontecer. Acrescentou que, reconhecendo que o

plano anual era um instrumento muito importante de trabalho, consideravam,

contudo, que o mais importante era a aplicagdo priitica do mesmo. Disse que era boa a

execugSo do plano, que podia fazer com que a vida dos trabalhadores e das familias

Agorianas pudessem melhorar, num momento em que se vivia uma situagSo muito

dificil, onde as pessoas sentiam enormes problemas, quer do ponto de vista

econ6mica, quer do ponto de vista social.

O Conselheiro Paulo Barcelos usou da palavra e disse que estava com alguma

dificuldade em perceber o ponto em causa, uma vez que dizia "Discussio e Aprovagao

de Parecer". Disse que havia ficado a aguardar o parecer, porque o parecer que lhe

tinha chegado era o da UGT, sendo que tinha pensado que a ideia poderia ser o

Conselho fazer, ele pr6prio, o parecer, que tivesse a maioria da aprovagdo para

remeter. Acrescentou que neo sabia se era aquela a ideia, porque neo falava em

elaborar parecer, falava sim em discutir e aprovar, que se a ideia era discutir, o rlnico
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parecer que estava na Mesa era o da UGT, pelo que agradecia um esclarecimento

relativamente a isso. -------------

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, respondeu que, habitualmente, a

Mesa do Conselho trazia um esqueleto macro de um parecer, mas que este nao podia

ser feito previamente sem haver, pelo menos, uma primeira fase de interveng6es,

sobe pena das pessoas dizerem que o que estavam a dizer ndo servia para nada.

Informou que, efetivamente, a Mesa tinha um esqueleto, com alguns t6picos e

subt6picos daquilo que, uma leitura mais profunda quer na componente estrat€8ica,

quer na componente titica ou operacional, o plano tinha para a ilha, mas como jd

tinha dito era habitual aquela situagSo. Acrescentou que as pessoas faziam uma

intervengSo, que esta servia para, de alguma forma, rechear nalgumas mat6rias o

esqueleto macro, sendo que, depois do intervalo, era lida a proposta de parecer que

tentava conjugar quer o que ji vinha previamente feito, quer aquilo que tinha sido

dito. Concluiu dizendo que o que o Conselheiro estava a dizer estava correto, mas que

neo era habitual estar jd fechado ou feito pela Mesa, porque havia sempre um

sentimento de que, as pessoas, o que estavam a dizer nio tinham acolhimento em

termos do parecer global. -

O Conselheiro Jos6 Ant6nio Azevedo usou da palavra e disse que, relativamente ao

Plano e Orgamento, gostava de reforgar a questao do investimento no sector agricola,

ou seja, disse que era importante, mas que mais importante do que isso era ser

implementado, concretamente, no ano de dois mil e dezasseis. Referiu que era

necessdrio, para uma sustentabilidade do sector econ6mico da regi6o, um crescente

da qualidade dos produtos que eram exportados do sector agropecudrio, quer o leite,

quer a carne principalmente, que s6 com uma melhoria da qualidade dos produtos e

um acrdscimo do seu valor 6 que se conseguia uma sustentabilidade econ6mica da

Regi6o. Acrescentou que era necessdrio uma reestruturageo, a nivel do sector, no

dmbito de reestruturar o cr6dito das empresas agrlcolas, hii semelhanga do que jii

tinha havido nos outros sectores, a implementagSo que jii tinha havido no passado que

estava, de certa forma, estagnada na reposigSo de abastecimento de iigua is

explorag6es e caminhos agricolas. No programa de incentivo de aquisigSo de terrenos

pelos produtores agricolas na base do RICTA (Regime de Incentivos de Compra de

Terrenos Agricolas) e tamb6m, mas mais no nivel conjuntural, do sector dos
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houvesse estabilidade para que pudessem fazer a exportagSo daquilo que produziam

para fora da regieo, de uma forma concertada, que se conseguisse parceiros e que se

conseguisse confirmar dias de chegada dos produtos ao exterior da RegiSo. --------
O Conselheiro Sandro Paim usou da palavra e disse que a sua intervengSo ia ser

reduzida, que nao se ia debrugar muito sobre os quadros financeiros. Disse que,

normalmente aqueles planos eram feitos de maneira que quase todas as ilhas cresciam

em termos orgamentais, pelo que era um pouco in6culo estarem a discutir alguns

valores, ou seja, achava que n5o fazia sentido, que fazia mais sentido os senhores

deputados e caros conselheiros discutirem na Assembleia a sua execugSo, sendo que

isso realmente fazia sentido e era importante terem aqueles dados. Acrescentou que

gostaria, no entanto, de falar de alguns principios bdsicos e depois falar, ou p6r i
consideragSo do Conselho, alguns aspetos que considerava de grande importencia

para a Terceira e que deviam reunir, da parte de todos os presentes, uma unanimidade

naquilo que era um parecer final a ser apresentado, conforme estava nos estatutos, na

Assembleia. Informou que, em termos globais, preocupava-lhe, e deveria preocupar a

todos, a questao de um conjunto de linhas de apoio privado e publico que jii deviam

estar implementadas hd quase dois anos. Referiu que deviam, no parecerr demonstrar

aquela preocupagSo, sendo que uma delas, que lhe ressaltava, tinha que ver com o

urbanismo comercial e a importancia de terem os apoios para avangar com a vertente

do mesmo, teo importante para as freguesias e, acima de tudo, cidades. Outro aspeto

que disse, lhe parecer relevante no enquadramento global, tinha que ver com a

reposigao do deferencial fiscal. Disse saberem que os Agores foram duplamente

penalizados, em determinada altura, em tempos de austeridade, porque tinham

sofrido tudo aquilo que a nivel nacional estavam a sofrer os empresdrios e as familias,

mas que tinham tido um sobre sofrimento com a redugSo do deferencial fiscal.

Acrescentou que a redugdo do deferencial fiscal do ano passado, de alguma forma

tinha sido minimizada em algumas allneas, no caso do IVA e do lRC, que deveria ser

repensado e voltar ao deferencial mdximo. Mencionou que aquela era uma questao

onde neo procurava unanimidade de todos, mas que se enquadrava naquele que era o

enquadramento global que gostaria de fazer no parecer em causa. Acrescentou que,

outro aspeto que considerava relevante tinha a ver com o pagamento das dividas, ou

Ata n.es Pdgina 21 de 52



I
t1

seja, para os empresdrios era essencial receberem sobre os seus prdstimos, sobre os

produtos que vendiam ou os servigos que prestavam. Referiu que, de alguma forma, as

cAmaras estavam a fazer um esforgado naquele sentido, ou seja, de terem em dia as

suas contas. Disse que era necessdrio que se garantisse pelo orgamento para que neo

houvesse desorgamentagSo de algumas entidades ptiblicas, de algumas empresas com

capital priblico. Acabando o enquadramento global, disse que Sostava de falar em

alguns investimentos estrat6gicos para a competitividade da RegiSo mas, acima de

tudo, disse que gostava de pedir uma atengeo redobrada para algumas medidas, em

concreto, para a ilha Terceira da competitividade e emprego da mesma e da mitigagSo

de alguns constrangimentos da ilha. lnformou que ia falar de um pequeno problema

que tinha a ver com o abate de aves. Disse que, realmente era um pequeno problema

mas que se enquadrava no orgamento se ndo houvesse resolugSo para o mesmo.

Continuou dizendo que, como sabiam, o abate de aves a nivel regional era feito por

entidades pilblicas, com excegSo da Terceira, ou seja, a Terceira tinha uma entidade

privada e, por via de um dumping feito pela Regieo e pela entidade RegiSo, no seu

programa de abate e nos seus matadores publicos, a empresa ia fechar e que o que se

previa era que o abate das aves iria ser feito em S5o Miguel. Posto isso, pediu que o

matador priblico da Terceira contemplasse o abate de aves. lnformou que jd havia feito

aquela proposta na ConcertagSo Estrat6gica, com o presidente do Governo Regional e

com todos, que o privado estava disponivel para entregar as suas instalag6es de forma

gratuita e para o Governo assumir, porque realmente daquela maneira neo havia

condig6es de continuar. De seguida falou sobre a logistica, o turismo e a agricultura.

Sobre a agricultura disse que se ia dispensar de falar, porque tinham ali um conselheiro

que podia falar, mas que achava que havia duas vertentes essenciais na mesma que

deviam, de alguma forma, estar contemplados no Plano e Orgamento, porque n5o

queria discutir valores, o que gostava que aquele parecer tivesse era, para serem

competitivos, para criarem emprego e para terem desenvolvimento na ilha,

precisavam daquilo, se o valor era abaixo do orgamentado, pelo Governo Regional,

6timo, mas que se fizesse isso, porque aquilo 6 que tinha que ser feito. Posto isso,

pediu a todos para terem unanimidade naquela mat6ria. Relativamente d logistica,

disse gostar de comegar pelos constrangimentos que tinham em termos da mesma.

Disse que todos conheciam os problemas que havia no Porto da Praia da Vitoria, tal
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como conheciam o PREIT e que este dizia que iriam ter dois barcos diretos para a

Terceira e da Terceira para o continente. Informou que a C6mara de Com6rcio dizia

que nem eram necessdrios dois, que bastava um, mas que se fizesse e que viesse no

dia certo, que viesse i segunda-feira, fizesse a distribuigeo no grupo central e ocidental

e d quinta-feira partisse para o continente diretamente, sem acontecer o que

acontecia sempre, ou seja, iam todos para Seo Miguel e depois 6 que iam para o

continente. lnformou que eles eram obrigados por lei a ter um planeamento, isto 6,

mensalmente os armadores tinham que dizer em que dias iam tocar no Porto da Praia

da Vitoria e faziam-no, mas que o ridiculo €ra que, em nenhuma semana, isso

acontecia, pelo que nenhum empresdrio conseguia funcionar daquela forma. Posto

isso, disse achar que mais do que estarem a dizer, em termos de orgamento, o que

tinha que ser feito, tinham que garantir que, pelo menos, um barco tinha que vir para

a Terceira e que isso estava na linha de retirar constrangimentos A economia. Referiu

que, dentro da linha de aumentar a competitividade do emprego, o desafio que tinha

feito, ao presidente do Governo Regional e que fazia tamb6m ali, era o seguinte,

tinham o Porto da Praia da Vitoria, esse tinha um estudo de tronshipping de logistica

internacional e, em.ianeiro do pr6ximo ano, tinham que apresentar uma candidatura a

Bruxelas para o Porto, de forma a beneficiar de fundos comunit6rios, que n6o viessem

retirar dos fundos comunitdrios regionais, pelo que tinham que enquadrar ao nivel de

fundos comunitdrios europeus/a utoestradas maritimas. Posto isso, apelou a que saisse

dali uma manifestagdo clara que obrigasse o Governo Regional a fazer essa mesma

candidatura, que concessionassem o Porto da Praia da Vitoria a privados, de forma a

dar competitividade ) llha Terceira, necessSria para o seu desenvolvimento. Outro

aspeto que disse que tambim gostaria de falar, ao nivel da logistica, tinha que ver com

o terminal de cargas no aeroporto e a competitividade logistica no mesmo e deu o

exemplo, que j6 havia dado no Conselho de Concertageo Estrat6gica, ou seja, do

tempo que demorava a chegar a mercadoria d ilha, o que antigamente acontecia em

dois dias, agora demorava duas a tr6s semanas, porque com a liberalizagSo n5o havia a

obrigagdo de ter os avi6es grandes a trazer mercadoria de avido, ou seja, quando havia

muitos turistas ou quando os avi6es estavam cheios, essa mercadoria simplesmente

ficava parada sem nenhuma obrigagdo. E, portanto, disse que o que acontecia era que

aquela logistica n5o podia continuar a funcionar daquela maneira, que queria Barantir
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que aquele constrangimento existente na economia tinha que sair, mesmo que para

isso fosse necessdrio construir o terminal, que estava prometido desde dois mil e seis e

que fosse necessdrio ter mais espago para arrumar os avi6es por causa do turismo.

Acrescentou que o que era preciso era terem a no95o que aquilo estava a acontecer e

que, claramente, no parecer aquilo ficasse mencionado, ou seja, que n5o aceitavam

que aquilo continuasse a acontecer. Relativamente i parte do turismo, mencionou que

tinham o problema das acessibilidades e da promogdo, que as c6maras municipais e a

C6mara do Com6rcio estavam a tentar fazer um trabalho de bem receber os turistas

que iam chegar nos voos de Boston e de Madrid. Informou que havia um trabalho que

estava a ser feito e que lhe parecia que ia ser mais bem feito do que em qualquer

outra ilha da RegiSo, mas que o que era certo tamb6m era que as verbas n6o

apareciam. Acrescentou que a C6mara do Comdrcio fazia candidaturas que nio eram

aprovadas, bem como a ART, pelo que quando se dizia que a distribuig5o espacial

estava feita, em termos de turismo, era verdade, mas que grande parte dela estava

numa rubrica transversal a todas as ilhas. Mencionou que o que gostava era que todos

conseguissem garantir que, pelo menos, os trabalhos que aquelas tr6s entidades

estavam a fazer, fossem aprovados nas candidaturas que jii estavam hd meses, a

serem estudadas, para serem aprovadas. No que diz respeito as acessibilidades, disse

haver tamb6m os tais constrangimentos na Base das Lajes, mas que nao ia discutir

aquele assunto, visto ser o tema a seguir e, ai sim, iriam discuti-lo. Disse haver,

tamb6m, a questao do com6rcio e as candidaturas para a animagSo das cidades que

estavam todas paradas e que n6o se enquadravam naqueles planos e orgamentos, mas

que eram mais importantes para eles, pelo que o parecer tinha que, acima de tudo,

dar uma t6nica naquilo que era importante para a competitividade e o emprego da

RegiSo, independentemente dos valores que estavam lii inscritos. Concluiu dizendo

que, tinham que garantir que aqueles que eram necess6rios para se desenvolver as

atividades, para trazer a competitividade i economia da ilha,

aprovados, de forma a se poder desenvolver o respetivo trabalho.

eram efetivamente

o Deputado Luls Rendeiro usou da palavra e disse que queria acreditar que todos

tinham fido o documento que ali estava, ou seja, "Plano/Anteproposta do Plano Agores

2016, Conselho de llha da ilha Terceira" e que iam discutir aquele e ndo o que n5o

estava ali. Disse que iam ter coragem, para falar do que estava ali, porque
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anteriormente o Professor Alamo Meneses tinha referido o termo agachar e que,

naquele momento ia ad.ietivar e utilizar exatamente o mesmo termo para perguntar

durante mais quanto tempo 6 que os conselheiros da ilha Terceira, nomeadamente

aqueles que representavam as instituig6es da sociedade civil, iam estar agachados

perante um conjunto de coisas que ali aconteciam, porque se lessem aquele

documento, com certeza que lhes iam disparar uma data de campainhas, uma vez que

ele era exatamente igual aos planos ou is antepropostas de planos dos riltimos quatro

anos daquela legislatura. Repetiu que eram todos iguais, e deu exemplos, comegando

pelas obras, questionou se era naquele momento que se ia equipar o Laborat6rio

Regional de Veteriniiria; que se ia acabar o Parque de Exposig6es da llha Terceira; que

se ia acabar a Biblioteca Pfblica; que se ia transformar o Porto da Praia, que se ia

requalificar e que se ia construir ali uma plataforma logistica, Acrescentou que se

previa a construgao de entrepostos frigorificos numa data de Portos da RegiSo, mas

que isso n5o acontecia para a Praia da Vit6ria, questionou se era naquele momento

que se ia fazer o terminal de cargas na Aerogare Civil da Base das Lajes e, por fim,

questionou se queriam que continuasse com as obras estruturantes para a ilha

Terceira, se se lembravam da discussSo que tinham tido a prop6sito do PREIT ou se ia

estar toda gente na ilha Terceira i procura de outros responsdveis que nao vinte anos

de governagSo regional e de uma estrat6gia para a Terceira que vinha a conduzir i
atrofia, i estagnagSo e ao retrocesso da mesma. Informou que o nome era Governo da

Repfblica, que quantos dos presentes 6 que, se calhar, j5 n5o se tinham

comprometido demasiado com aquela governagSo, pelo que estava na altura de ter

coragem de dizer aquilo. Relativamente aos transportes, SATA, disse que muita coisa

tinha corrido mal em sucessivos antncios da ilha Terceira. Lembrou que o Governo

Regional dos Agores era dono de uma companhia a6rea, pelo que deveria ou n5o a

SATA servir os Agorianos, no caso a ilha Terceira, de modo a ter sido tampao ao que

tinha acontecido com a especulagSo de pregos nas viagens para a mesma, ou a SATA

tinha aproveitado aquilo, como o pr6prio Presidente da Camara de Angra jd havia

denunciado, para se financiar a custa dos Terceirenses. Referiu que era preciso dizer

de quem era a culpa, quem 6 que nomeava os conselhos de administragSo e quem 6

que definia as politicas. Navios, sobre o assunto disse que tudo aquilo que vinha sendo

dito, nas comiss6es parlamentares, naquele momento na Assembleia Regional, acerca
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do que se passava com o transporte maritimo na Regiao, tinha sido bastante

elucidativo. Lembrou que continuavam sem uma politica de cargas ou de passageiros,

que servisse a Terceira; que continuavam sem ter o Porto da Praia a servir de

plataforma logistica ou a servir a RegiSo; que jii se come9ava a discutir, noutra ilha, a

construgeo de um segundo porto e que, de facto, na Terceira quem estava no poder, ia

fazendo as criticas mas n5o apontavam os culpados. Disse que n6o era s6 fazer um

parecer acerca daquilo que neo estava, tinha que se comegar a colocar o dedo na

ferida. Setor agricola, leite, acerca do tema disse que percebia que a AssociagSo

Agricola ficasse contente com a remodelag6o do matador e que os apoios fossem

importantes, mas que n6o percebia que se aceitasse que as coisas fossem andando na

mesma, quando tinham garantido que o setor estava mais que preparado, na Regiao,

para o impacto do fim das cotas leiteiras, sendo que, atualmente, a agricultura estava

de gatas, porque n5o estava preparada e continuava sem estar. De seguida, disse que

na Terceira a crise do setor leiteiro, ainda estava mais grave, porque sofriam do

monop6lio da inddstria e da transformagSo e, como era monop6lio, n5o havia

concorrancia nem pregos, os pregos continuavam a cair e a ilha, que tinha um produto

fantdstico, fruto daquilo que tinha sido o empenho dos produtores, quer na gen6tica,

na alimentagao, nos solos, nas instalag6es, etc., continuava a ter um produto excelente

a ser transformado em linhas brancas e produtos banais, ou seja, em vez de ter valor

acrescentado, estava a ser desvalorizado naquilo que estava a ser transformado.

Questionou sobre as respostas governativas regionais para Terceira relativas i questSo

em causa; sobre a fdbrica prometida i Associagio Agricola da ilha Terceira e se tinham

tido coragem de apontar o dedo. Turismo, relativamente a isso, disse que tudo estava

mal e relembrou que o conselheiro Sandro Paim tinha assento na ATA e que esta havia

disparado os seus custos. Posto isso, questionou sobre os resultados da ATA na

Terceira; sobre uma politica pr6pria de promogdo do turismo para a ilha Terceira;

sobre o trabalho de captagSo de fluxos turisticos das cdmaras municipais; sobre os

investimentos 6ncora, em termos de eventos de desporto, onde 6 que se realizavam;

quem, na Terceira, jii havia criticado aquilo que ia para os eventos desportivos de

grande dimens5o, para outras ilhas e n6o para a Terceira. Informou que n5o se

importava que se fizesse nas outras ilhas, mas que se importava que nao se fizesse na

Terceira e que neo se reivindicasse. Relativamente ir saide, questionou se tinha
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servido de alguma coisa o debate que se tinha feito na Praia da Vit6ria acerca dos

problemas do Hospital da Terceira. Relembrou que tinham tido, no Conselho de llha, a

Presidente do Conselho de AdministragSo a fazer mais politica do qualquer um dos

presentes, que eram eleitos politicos e questionou se se tinha resolvido alguma coisa.

EducagSo, sobre o tema, disse que todos podiam ter acesso aos dados do sucesso

educativo na ilha Terceira e questionou se estavam contentes com os mesmos, Disse

que, naquele momento, at6 jd tinham mais infraestruturas do que alunos, mas onde

estavam os resultados. Emprego, disse que tinha estado presente numa reuniSo do

Conselho de llha e numa reunido da CAmara de Com6rcio um secretdrio de estado que

tinha tragado um quadro negro acerca daquela que era a situageo de emprego na ilha

Terceira, fase ao todo regional. RequalificagSo urbana, disse que todos sabiam a crise

que atravessava, a nivel regional, o setor da construgao civil, que as obras que se

estavam a fazer e que constavam da carta regional de obras p blicas, iam favorecer

pouco as empresas. Disse que n5o havia um plano de requalificagSo urbana, a s6rio,

para os centros hist6ricos da Regido, nem um incentivo, a s6rio, para que as pessoas,

independentemente dos seus rendimentos, pudessem candidatar e receber um apoio

para requalificar as suas habitagSes e dinamizar as pequenas empresas de construgSo

civil. Geotermia na Terceira, disse que a empresa jd estava a despedir pessoas, mas

que todos os anos se denunciava que era agora, que era dali a poucos meses, que ia

arrancar o projeto geot6rmico. Reposig6o do diferencial fiscal, relativamente a isso,

disse que aquela era uma das situag6es em que se tinha legislado para que outros

cumprissem, mas que os outros ou queriam ou podiam, sendo que, naquele caso, n6o

quiseram e n5o puderam. Acrescentou que podiam ter reposto o deferencial fiscal, na

integra, para aquilo que era o periodo pr€-Troika, mas que o Governo Regional n5o

quis e que aquilo que tinha sido dito no Conselho de llha, e muito bem, quanto ao

pagamento dividas, n6o havia maior impulso na economia do que o valor de pagar

aquilo que se devia. Referiu que se o setor pfblico empresarial regional pagasse aquilo

que devia, havia, na economia das ilhas todas, um impulso. Acrescentou que a

anteproposta de plano em causar revelava aquilo que aconteceu nos anos todos,

porque o que ali estava n5o era para cumprir e, se calhar, algumas daquelas coisas iam

servir para cortar uma fita na v6spera das eleig6es. Disse que se os senhores estavam

confortdveis com aquilo, ia emitir um parecer igual ao dos anos anteriores, inoculo,
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responsabilidade que tinham, que a Terceira estava a ficar para triis, ndo era s6 fazer

confer€ncias de empresa nem artigos nos jornais, era rejeitar aquele plano e dizer ndo

servia na Terceira, que era mais do mesmo, que eram promessas, que n5o tinha

credibilidade nenhuma porque era igual aos outros, pelo que se os outros neo tinham

sido cumpridos, neo acreditava que o fosse naquele momento.

O Conselheiro Jos6 Ant6nio Azevedo usou da palavra e disse que, o Deputado Luis

Rendeiro tinha antecipado uma parte daquilo que tinha para colocar na sua

intervengao e, realmente, era uma necessidade concreta da ilha Terceira, ou seja, a

questeo de indistria de lacticinios. Disse pensar que todos jd conheciam um pouco o

sendrio que se vivia, hd cerca de vinte e cinco anos concretamente, na Terceira, uma

situagao de monop6lio, de n5o valorizagSo dos produtos, uma situagao que estava a

"roubar" dez milh6es de euros, s6 na produgSo de leite a nivel anual, comparando com

os valores pagos ir produgSo a nivel de S5o Miguel. Referiu que era, de certa forma,

uma penalizagio acrescida na economia da ilha Terceira. Relembrou que estava

previsto, no PREIT, uma nova indristria de leite/lacticinios, um possivel cendrio que

esteve sobre a Mesa de possiveis parceiros do investimento paralelo com a Associagdo

Agricola que recorresse a apoios comunitdrios, sendo que, naquele momento era uma

situagao desfavordvel que at6 as pr6prias indistrias, jd instalados no setor, a nivel

Europeu, h6 v5rios anos que atravessavam grandes dificuldades com a crise do leite,

colocavam num cen6rio muito remoto essa hip6tese. Disse que, o Governo Regional,

devia ter uma op96o bastante diferente, naquele capitulo, para a ilha Terceira, devia

mostrar uma postura diferente, uma postura de empenhamento e atd de parceirissimo

com os produtores, para que se conseguisse criar uma pressio perante a ind(stria

instalada na ilha. Acrescentou que, estando previsto no PREIT e ndo no Plano e

Orgamento para dois mil e dezasseis, deveria ter uma rubrica de apoio ou

sustentabilidade ao sector de leite, concretamente para a ilha Terceira, mas que

achava que o problema tinha que se resolver de raiz, e, como tal, s6 com uma

restruturagao da unidade de transformageo de lacticinios ou uma nova concretamente

para a Terceira, ficando, assim, resolvidos muitos dos problemas que se estavam ali a

debater. Relativamente ao Matadouro da ilha Terceira, disse saber que estavam

previstas obras para o mesmo, mas que quando tinha visto, no Plano e Orgamento,

h
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apenas trezentos e quarenta e dois mil euros destinados as mesmas, tinha tentado

perceber concretamente qual era a obra a ser feita, tendo verificado que era apenas a

restauragao da abegoaria, sendo que, para o Matadouro de Seo Miguel, estava

previsto um milhSo e novecentos mil. Concluiu dizendo que os matadouros eram

praticamente id€nticos, que as necessidades eram as mesmas e a discrepdncia do

investimento era de tal monta.

O Conselheiro Alamo Meneses interveio e disse que a parte mais fiicil da aniilise jd

estava feita, que havia sido feita pelo deputado Luis Rendeiro, porque, de facto,

quando iam para a discussSo da f6 ou da falta dela, essa era a parte mais ficil. Quanto

ao que estava inscrito no Plano, disse que tinha tido o cuidado de ver com pormenor

todas as quest6es que diziam respeito d Terceira, direta e indiretamente, pois o que

estava ali, estava, Acrescentou que havia quest6es que gostariam que fosse mais,

outras que, se calhar, eram suficientes mas que aquela nao era a questeo essencial,

que a questao essencial do Plano, e que, se calhar, estava a faltar na ilha Terceira e

estava a faltar aos presentes no Conselho, era quebrarem com aquilo que era a

tradigSo. Disse que o Plano era um bom Plano bom, com as obras que se quiseram no

passado, algumas que jii nao se queria no presente, mas, em fim, tinha todas as

virtudes e desvirtudes de um Plano que era o tipico Plano do Governo. Referiu que

aquela questao, do seu ponto de vista, estava bem resolvida, que n5o era por causa do

que estava ali que se deveriam estar aborrecer, nem pelo que n5o estava, que a

questSo n5o era essa, a questeo tinha que ver com quest6es de natureza estrat6gica

em que a maior parte delas, infelizmente, passavam completamente ao lado do Plano.

Como exemplo referiu a questeo da nova fabrica, que ndo tinha lugar no Plano porque

se tratava de um investimento privado. Acrescentou que havia quest6es que eram

mais importantes e que n6o tinham a ver com isso, mas sim com a maneira como, na

ilha Terceira, funcionavam e, essencialmente, aquilo que consideravam como

importante. Posto isso, disse que comegaria do fim, porque talvez fosse a questeo mais

importante, ou seja, a questeo dos lacticinios que, naquele momento e do seu ponto

de vista, era a maior ameaga sobre a economia da Terceira, naquele momento maior

do que aquela que estava ligada ) Base das Lajes e a todas as outras, porque ela ia

mexer num dos setores end6genos que eram verdadeiramente sustentiveis, pelo que

era fundamental resolver aquele problema, mas que para resolver o mesmo era
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preciso que houvesse, da parte de quem estava na lavora, a iniciativa e a uniSo

necess6rio em torno disso. Acrescentou que a questao n5o se resolvia com mais apoios

ao rendimento, a questeo era saber se queriam ou n5o a nova fdbrica; se tinham ou

nao coragem para quebrar como status quo; se tinham ou neo coragem de dizer que

nio era aquilo que queriam, mas que vinham andando num sapateado em torne

daquela matdria e ningu6m dizia nada, quer no Conselho de llha, quer nas reuni6es do

PREIT. Disse que aquela era uma questeo que, obviamente, tinha a ver com o Plano,

embora indiretamente tinha a ver com os investimentos disponiveis para a agricultura,

mas n5o devia de estar expresso no Plano, eles 6 que tinham de fazer expressar os

interesses da Terceira, Referiu que havia outras quest6es que tinham que ver com a

perda da competitividade e da centralidade da ilha, que n5o tinham a ver com aqueles

investimentos, mas sim com aquilo que queriam fazer, sendo que uma delas era a

questao das aves. Disse que era um bocadinho ridiculo, estarem a discutir de onde

vinham os frangos, mas a verdade era que aquela era uma questao paradigm6tica do

que estava a acontecer. Lembrou que, paralelamente as aves, tinham o problema da

alf6ndega e dos correios, em que, qualquer dia, uma carga para chegar i Terceira tinha

que vir por S5o Miguel, ou seja, havia ali outras quest6es que eram de natureza

estratigica e que era preciso p6r os olhos nelas. Acrescentou que aquelas eram

mat6rias que precisavam ser resolvidas e que n5o tinham a ver com nenhum

investimento que devesse estar no Plano, mas sim com a maneira como as coisas se

organizavam e da maneira como elas funcionavam. Disse que era importante dizer ao

Governo que, mais importante do que o que estava no Plano, que da sua parte

considerava-se satisfeito com o que esta no mesmo, era aquilo que era preciso fazer

do ponto de vista estrat6gico, para que o Plano tivesse, de facto, significado e se

transformasse num instrumento para o desenvolvimento da Terceira. De seguida,

falou em duas outras quest6es, que eram associadas uma a outra e que tinham que

ver com a logistica, quer do ponto de vista da carga a6rea, quer ponto de vista

maritima. Disse que eram duas Sreas onde era preciso dar cumprimento iquilo que

tamb6m jd estava legislado. Informou que, em relag5o d questao de logistica

internacional, ainda ndo tinha percebido bem todos os contornos do projeto, mas que

havia uma mat6ria que jd tinha percebido e que hii anos que estava em legislagdo

regional, que era a criagdo de uma plataforma logistica, de nivel regional, na Terceira,

h
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o que implicaria que as ligag6es diretas ao exterior passassem, efetivamente, a

acontecer. Referiu que, a verdade era que estava previsto no Plano Regional do

Ordenamento do Territ6rio, que na Praia da Vitoria funcionava uma plataforma

logistica alternativa a Ponta Delgada, pelo que pensava que era preciso dizerem que na

Terceira se considerava absolutamente inadmissivel que se fizesse novos

investimentos num porto, fosse no novo ou no velho ou outro qualquer de Ponta

Delgada, enquanto o Porto da Praia estava a dez ou cinco por cento da sua capacidade.

Acrescentou que a l6gica disso era apenas centralizar uma atividade em Ponta

Delgada, mais nada. Referiu que aquela situagao neo tinha a ver diretamente com o

Plano, mas sim com a organizagSo do investimento que estava a ser feito, que era

fundamental que as questdes loglsticas da Terceira, fosse na vertente adrea ou

maritima, fossem tomadas a sdrio e resolvidas de uma vez por todas e que essa era

uma questeo importante que ficasse no parecer, dai subscrever integralmente aquilo

que tinha dito o conselheiro Sandro Paim sobre a mat6ria em causa. Finalmente a

questSo da promogSo do turismo, sobre o assunto disse que a Camara do Comdrcio e

as duas C6maras Municipais tCm feito um esforgo enorme naquele sentido, mas que a

verdade era que quando precisavam complementar esse esforgo, nunca chegavam a

lugar nenhum. Informou que havia um investimento muito grande a ser feito na

promogSo do turismo nos Agores e estava expresso no Plano, sendo que nao estava

expresso como 6 que ele era distribuido, pelo que tinham que fazer com que ficasse

muito claro que nao podiam continuar a chamar Agores ao que estava em S5o Miguel

e a chamar as ilhas, ou a Terceira, ou a Graciosa, ou o que estava nas outras ilhas,

Acrescentou que aquilo que era a distribuiceo de despesas da ATA era uma inaceitiivel

catiistrofe e era preciso p6r um adjetivo tamb6m ai. porque aquilo n5o podia funcionar

daquela forma. Concluiu dizendo que aquela era uma mat6ria que tamb6m tinha que

ficar expressa no parecer e era importante, porque quanto ao Plano, ele estava bem e

recomendava-se, do seu ponto de vista tinham um excelente Plano. Quanto is

quest6es q

introduzir.

ue estavam anexas ao Plano, havia muita coisa a fazer e muitas melhorias a

A Deputada ClSudia Costa usou da palavra e disse que queria, muito rapidamente,

tentar resumir aquilo que lhe parecia importante ressalvar ali. Disse que,

efetivamente, naquele momento, aquela era uma anteproposta de Plano e, portanto,
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era um documento aberto que, naturalmente estava sujeito a alterag6es e sugestoes.

Acrescentou que, embora o que tivesse sido perguntado fosse a posigdo, o parecer

sobre a anteproposta, achava que deviam ponderar para al6m do Plano, porque este

era uma lista de obras, de n0meros e de inteng6es e se o que era pedido no parecer

era sobre isso, achava que ele era positivo porque vinha de encontro a uma serie de

aspetos importantes para a ilha Terceira. Posto isso, referiu que ao dizerem que neo

estavam de acordo com o Plano, estariam a dizer que nao estavam de acordo com o

equipamento e o apetrechamento do Laborat6rio Regional de Veterin5ria e com todas

as outras quest6es que ali estavam, mas que n5o era isso, pelo que tinham que

distinguir entre duas coisas, ou seja, se estavam de acordo com o que estava ali ou se

queriam mais, que n6o estava ali, ou se queriam que o que ali estava tivesse valores

diferentes e tivesse fases diferentes na sua organizagSo e excussSo. Relembrou que o

senhor presidente da Cdmara de Angra tamb6m havia colocado a questeo daquele

ponto de vista, ao dizer que estavam ali a falar de outras quest6es que tinham que ser,

necessariamente, consideradas pelo Governo Regional e que tinham que ver com

constrangimentos que a ilha enfrentava naquele momento, em virtude de uma esp6cie

de tempestade perfeita que se tinha formado e que tinha feito com que, no mesmo

periodo de tempo, um curto periodo de tempo, a ilha sofresse constrangimentos

vdrios, muitos diversos. Disse que tinham a questeo do leite, que j5 tinha sido

abordada e que, naturalmente, nao fazia sentido estar ali, por se tratar de um

investimento privado, mas que era uma questao das mais importantes que a ilha

atravessava de momento. Disse que tinham a questeo resultante da mitigagSo da

redugao do contingente militar na Base das Lajes, que tamb6m n5o estava ali

transposta, entre outras, como as quest6es logisticas que o conselheiro Sandro tinha

abordado. Acrescentou que o que era preciso, na sua opiniSo, era se concentrarem

sobre o Plano, o que pensava o Conselho de llha e que opiniao tinha sobre a lista, as

inteng6es de obra que o Governo ali colocava. Disse que, outra coisa diferente era

pensarem se isso resolvia ou se aquilo que ali estava, de per si, resolvia as quest6es e

os constrangimentos que a ilha tinha e que muitos resvalavam para al6m do que

estava ali colocado. Mencionou que estavam perante duas quest6es completamente

diferentes e que, julgava, s6 as deviam misturar, atd ao ponto em que elas

defendessem o interesse da ilha, ndo deviam tentar fazer com que umas passassem

t
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por outras, ou seja, com que as dificuldades que a ilha se defrontava, com o voto

contra um Plano, o voto contra o plano nao espelhava que havia quest6es com as

quais neo concordavam ou que nao estavam suficientemente desenvolvidas. Referiu

que sabiam que, por exemplo, a questao da promogSo turistica tinha sido, ao longo do

tempo, uma questao recorrente para a ilha, infelizmente porque, como tinham visto, a

liberalizagao do espago a6reo tinha sido ben6fica para os Agores mas, de certa forma,

tinha criado constrangimentos d ilha Terceira, pelo que era algo que deveriam

repensar e debater, aliis como estava agendado de seguida. Informou que achava que

o que era importante dali era n5o misturar as iiguas, ou seja, dizer ou pensar que ao

dizer que estavam contra aquele Plano, o que estariam a dizer era que aqueles

investimentos nio eram os pretendidos, ou que achavam que n6o se devia completar

a Ultima fase de um investimento que tinha, necessariamente, vdrios anos de

implementagdo. Acrescentou que tinham que perceber, claramente, que uma coisa era

a estrat6gica turistica nao estar devidamente como achavam que deveria estar para a

ilha ou como gostariam que se estivesse ou, do ponto de vista loglstico, as restrig6es

que tinham que enfrentar, sobretudo ao nivel da utilizagSo do Porto, mas tamb6m do

Aeroporto e outra questeo eram as obras que ali estavam espelhadas e, pelo menos do

seu ponto de vista, a maioria delas, se nao a sua totalidade, eram ben6ficas para ilha e,

muitas delas, eram o fecho de obras que, obviamente, dizer-se que estavam contra,

estavam-se a posicionar contra uma obra que estava na sua fase terminal, na sua fase

de conclusSo. Depois, disse que gostava de abordar uma questeo que lhe parecia

importante e que tinha a ver com a ilha, ou seja, disse que tinham comegado o

Conselho de llha com algo que lhe parecia, porque estavam no Conselho de llha, um

pouco caricato, porque estavam a discutir se a sede de algumas quest6es devia estar

em Angra ou na Praia, pelo que era exatamente o contrdrio do que se previa de um

Conselho de llha. Acrescentou que, se o Conselho era de ilha, defendia a ilha e n5o

estava, ou nao deveria estar, tao preocupado com as questoes das fissuras entre uma

autarquia e a outra. Informou que, sinceramente e com fraqueza, para si, era

irrelevante se a sede da RTP estava em Angra ou na Praia, pois estavam a falar de

dist6ncias curtissimas e, portanto, neo era um problema. Referiu que das quest6es

com que a ilha se defrontava, seguramente, aquela n5o seria uma delas, mas que

tinham perdido algum tempo a discuti-la, sendo que havia quest6es que achava que

Ata n.i5 Pdgina 33 de 52



h
mereciam, da parte do Governo, uma atengeo substantiva. Informou que, durante

algum tempo, costumava dizer, um pouco na brincadeira, que a ilha Terceira estava

ensanduichada, pelo que ia usar uma imagem, ndo era um adjetivo mas uma imagem

entre duas realidades, a realidade de S5o Miguel, que a Terceira aprendeu, estimulou,

at6 um certo ponto, a invejar embora achasse que deviam ser, sobre certo ponto de

vista, bairristas. Disse que a questeo que se colocava era que a Terceira, com o PREIT e

com a exist6ncia deste, tinha passado a ter medidas especificas e medidas que

atentavam e contribuiam para o seu desenvolvimento especifico, ou seja, sobre um

certo ponto de vista, tinham medidas que aproximavam das ilhas de coesio e,

portanto, jd n6o estava ensanduichada como deveria estar. Acrescentou que tinham

que ter atengSo, e tinham que contribuir para que aquela discussSo se fizesse, ou seja,

sobre o que era preciso para que a ilha se desenvolvesse, fosse competitiva, nao tao

competitiva como outros, porque o problema tambdm era um pouco o problema da

comparagio permanente e estavam pouco concentrados e unidos em se defender.

questionou sobre o que a ilha tinha de especifico que a pudesse fazer diferente e mais

competitiva e disse que era evidente que as questoes levantadas pelo Conselheiro

Sandro tinham que ser atendidas, as quest6es da logistica, quer a a6rea, quer a

maritima, as quest6es do turismo, porque se reparassem era algo interessante de

analisar, ou seja, relembrou que o pr6prio triingulo criou uma din6mica pr6pria, S5o

Miguel polarizou o grupo oriental, por um lado, e polarizou os Agores por outro e a

Terceira ficava numa situagSo de alguma especificidade, por n5o se ter aliado i
questdo do triSngulo, mas ficava um pouco naquele enclave. Disse que o enclave em

que estavam 6 que lhes devia preocupar, que naturalmente nao era isso que fariam

naquele dia, porque estavam ali para dar a opiniSo sobre aquilo que era o Plano ou

anteproposta de Plano, que, como j6 havia dito, era aberto e suscetivel de ter

melhorias e de ter quest6es ali nao incluidas. Acrescentou que, tamb6m, era preciso

que se tivesse em atengeo que sempre que se mexia num investimento ou que

aumentavam o valor desse investimento, tinham naturalmente que pensar que havia

investimentos que tamb6m tinham que ser diminuidos por aquela via. Posto isso, disse

achar que a questao dos problemas que a ilha Terceira enfrentava ia muito para al6m

do Plano e Orgamento, pelo que, seria ftil que se concentrassem no que tinham e na
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posigeo que o Conselho de llha devia tomar perante o documento colocado d sua

consideracao. --

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, sugeriu um intervalo de dez

minutos.

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, usou da palavra e disse que, dentro

do que vinha a ser discutido, ia langar para a Mesa o esqueleto do que estava feito e

pedir que o Conselho comegasse a convergir no sentido de preencher o mesmo. Como

nota pr6via, informou que o esqueleto do parecer estava estruturado em quatro

pontos. O primeiro ponto tinha que ver com o Plano de RevitalizagSo Econ6mica para a

ilha Terceira; o segundo, com as obras previstas, que n5o apareciam consagradas de

forma explicita; o terceiro, com aquilo que, em grande parte, tinha sido discutido, ou

seja, as quest6es estrat6gicas para a ilha Terceira, que nao estavam diretamente

consubstanciadas no Plano mas que o condicionavam totalmente; e o quarto ponto

era uma lista de recomendag6es. De seguida procedeu i leitura integral do referido

esqueleto. Posto isso, disse que, em termos de esqueleto gen6rico, pensava que

grande parte do que havia sido dito, estava ali espelhado, que havia muitas coisas que

tinham sido inumeradas que nao apareciam no Plano. Acrescentou que concordava

que mais do que discutir o c€ntimo, no essencial, era garantir que por tris daquele

Plano, e na vertente de Terceira, as questoes chave tinham que estar claramente

balizadas e tinha que se acabar com os obsticulos existentes, alguns deles resultantes

de compromissos da RegiSo. Relembrou que havia um em particular, ou seja, o

Aeroporto das Lajes que extravasava as fronteiras da componente, mas que tinha que

ser o Governo Regional a pressionar as entidades da repiblica, ndo podia ser as

CAmaras da Terceira, nem a C6mara do Com6rcio a faz6-lo, se bem que estavam

disponiveis para colaborar. Concluiu pedindo que, dali por diante, as interveng6es

fossem i volta daquele esqueleto e, como era a segunda rodada, pedia no mdximo tr6s

minutos oor cada uma das intervenc6es.

O Conselheiro Pimentel Dias interveio e disse que, na parte das recomendag6es, d

semelhanga do que se vinha a fazer com a apreciageo dos Planos dos anos anteriores,

a UGT gostaria que ficasse a recomendagSo de que as antepropostas do Plano deviam
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ser acompanhadas da proposta de Orgamento Regional, bem como das taxas de

execugSo dos planos anteriores, que se desconhecia e era importante. Acrescentou

que o Conselho de llha ndo conhecia as referidas taxas e que, s6 para chamar a

atengao para um pormenor do Plano, constava do mesmo, pelo menos do exercicio

que a UGT tinha feito, cinquenta milh6es de euros de compromissos jd definidos,

exemplo disso o Hospital de Ponta Delgada e Hospital de Angra.

O Conselheiro Alamo Meneses usou da palavra e disse que o que podia fazer era

reforgar aquilo que jd havia dito, ou seja, que tinham um bom Plano, no que dizia

respeito iiquilo que lhes era proposto e, portanto, no que dizia respeito ao Plano o

parecer que tinha sido lido era equilibrado e correspondia ao que tinha sido discutido.

Acrescentou que, eventualmente, teriam que acrescentar algumas das quest6es extra

Plano que lhes preocupavam, nomeadamente as quest6es que diziam respeito ao

Aeroporto, como aquele documento ia para a Assembleia, se calhar, devia entrar, bem

como as quest6es relacionadas com as aves, que jii no ano passado tinham colocado

no parecer e que ndo tinha sido devidamente entendido, mas que continuavam a

achar que era importante voltar-se a colocar. Em relagSo ao Plano, disse haver ainda

uma questao que, dos caminhos que estavam explicitados, havia um que tinha

entrado, recentemente, na lista das preocupag6es que era a Canada do Capitdo, na

Ribeirinha, consequ6ncia dos riltimos eventos de chuvas, pelo que deveria ser

acrescentada.

O Conselheiro P6ricles Ortins interveio e disse que, concordando com a generalidade

das interveng6es e do trabalho feito no Conselho de llha, mais de noventa e cinco por

cento, podia subescrever, por isso, nao ia repetir. Referiu que nio concordava, que

saisse dali, com a aprovagio na generalidade do Plano, pelas raz6es todas que tinham

dito. Acrescentou que o parecer, elaborado pela Mesa, lhe parecia, na parte das

sugest6es e ouvindo quase todas pela primeira vez, muito pertinentes e oportunas, dai

que a posigSo do voto nao seria, naturalmente, contra a forma como estava a ser

surgido, mas eventualmente contra a aprovagSo na generalidade do Plano.---------

O Deputado Luis Rendeiro interveio e disse que, tentando tambdm ser muito riipido,

porque a maioria das questdes ji tinham sido ditas e debatidas. Disse que jii tinha

percebido a posigSo de todos e, de facto, achava que o que separava a sua opiniao, e

nio tendo direito a voto como deputado mas expressando aquilo que era a sua
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posigeo como deputado eleito pela Terceira, era dizer-se que o Plano era

genericamente positivo ou genericamente bom. Acrescentou que aquele ndo era um

excelente Plano, ao contrdrio daquilo que havia sido dito, o que era importante era

que os planos fossem crediveis e verdadeiros e que se o Conselho de llha queria ser

exigente com o Governo Regional, as exig€ncias tinham que ser consequentes. Disse

que n6o era s6 ser exigente ano ap6s ano, as coisas n6o se faziam, as obras

arrastavam-se, os investimentos n5o se concretizavam e a Terceira definhava e, de

facto, n6o eram exigentes, nio havia uma consequ€ncia, nio havia algo que acontece-

se na Terceira caso o que era prometido para a mesma n6o fosse cumprido e aquilo

que tivessem prometido nao estivesse a ser cumprido, em todas as a6reas de

atividade, pelo que era por isso que estavam como estavam. Acrescentou que se

aquele Plano agora era um bom Plano e era verdade e servia a Terceira, mostrava que

os planos anteriores n6o eram verdade e neo serviram bem a Terceira. Disse que

tinham que reparar que aquele era o fltimo Plano de uma legislatura, pelo que ndo

deveriam estar a perguntar porque 6 que um conjunto de investimentos, que tinham

sido prometidos, programados e que tinham tido financiamento atribuido, nao tinham

sido concluidos, como era o caso do equipamento do Laborat6rio Regional de

Veterindria. Referiu uma questao que nio tinha sido abordada, ou seja, o turismo de

cruzeiro, disse que a Terceira estava fora do turismo de cruzeiros na Regieo. Informou

que, naquele momento, o Governo Regional dos Agores estava em divida para com a

Terceira, no valor de sessenta milh6es de euros, valor esse, altamente comparticipado

por fundos comunitdrios, que era aquilo que custaria o investimento prometido e

garantido pelo Presidente do Governo de entao, que se ia fazer um cais de cruzeiros

com uma comparticipagao, de fundos comunitdrios, brutal. Acrescentou que o

dinheiro neo tinha entrado na RegiSo atrav6s da Terceira, nem tinha entrado na

Terceira, n5o tinha sido feito nem em Angra, nem na Praia e n6o tinha sido encontrado

um outro investimento, do mesmo valor, que compensasse a economia Terceirense

pela quebra de um t5o importante compromisso eleitoral. Relativamente ao setor

leiteiro, disse que havia uma questSo que via com preocupagSo, apesar de para o

agricultor a titulo individual poder ser positivo beneficiar de um resgate leiteiro ou de

uma reforma antecipada, em sentido lato, o que ia fazer era retirar pessoas do setor

agricola, diminuir o emprego e o auto emprego no setor agricola e ia promover uma
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maior intensificagao da agricultura local e uma menor capacidade do setor de

promover o trabalho pr6prio, extensificagSo do produto de qualidade. Acrescentou

que iriam ter uma continuada massificagSo e o agravar dos problemas que tinham

atualmente, com a retirada de pessoas, de forma precoce, ao setor. Disse achar que

considerar o Plano em causa positivo quando ele repetia aquilo que nao tinha sido

cumprido nos anos todos, era enganarem-se a eles pr6prios e a quem estava 6 espera

que a Terceira tomasse uma posi96o. Acrescentou que n6o acreditava que aquele

Plano fosse para cumprir, como os outros tambEm n5o o tinham sido, pelo que julgava

que para al6m daquilo que tinha sido dito, havia dessincronizas graves entre o Plano

de RevitalizaqSo da llha Terceira e o Plano Regional para dois mil e dezasseis, e que

tamb6m as havia com aquilo que estava calendarizado na Carta Regional das Obras

Priblicas, na sua primeira versSo, sendo que jd tinham a segunda verseo que jd atirava

para a frente, em termos de calenddrios, um conjunto de investimentos, muitos deles

estavam na referida Carta e nao estavam no Plano, pelo que, se calhar, qualquer dia

tinham uma terceira verseo da Carta e um adiar dos problemas. Informou que tinha

achado pertinente o referido pelo Conselheiro Pimentel Dias, ou seja, que achava que

tinham que convocar um Conselho de llha para discutir as execug6es dos planos, quer

as financeiras, quer as materiais, porque mais do que discutir aquilo que se anunciava

ano ap6s ano, era discutir, essencialmente, aquilo que se fazia. Disse que tinham que

ver, de facto, o que tinha sido cumprido, bem como o que n5o tinha sido e um Plano

que necessitava que lhe fosse acrescentada uma lista tdo grande e teo complexa de

coisas, nio era um Plano aberto, como tinha dito a Deputada Cliiudia Cardoso, era um

Plano oue estava esburacado.

A Deputada ClCudia Cardoso usou da palavra e referiu que quando dizia que o Plano

era aberto significava que havia quest6es que n5o surgiam no mesmo com o nivel de

detalhe que se percebia, daquilo que tinha sido o documento produzido e aproveitou

para dizer que concordava com ele. Acrescentou que achava que o documento estava

equilibrado, nomeava quest6es que era necessdrio serem nomeadas, mas que ndo

estavam nem deveriam estar, porque ele trabalhava a um nivel mais macro e neo tao

micro como o que ali estava. Disse saberem que o Plano era um referencial que

invocava outros documentos, como era o caso dos Planos de ExecugSo dos anos

anteriores. De seguida, disse que ia aproveitar para esclarecer o Conselheiro Jos6
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Pimentel Dias que lhe parecia que n5o fazia muito sentido a recomendagdo por ele

indicada, ou seja, que quando se pedisse um parecer ao Conselho de llha, sobre a

anteproposta do Plano, que deveria tamb6m vir apenso os relat6rios de execugSo dos

anos anteriores, uma vez que estes estavam disponiveis na pdgina do DREPA, para livre

consulta. Disse que n5o lhe parecia mal, numa futura reuniSo, que aquilo fosse

proposto, fazer-se uma discussdo sobre os relat6rios de execugSo anteriores, que o

que lhe parecia era n6o fazer sentido pedir que, aquando do parecer de uma

anteproposta, viessem os relat6rios de execugdo, porque naquele caso, cada um

trataria e trabalharia os dados necess6rios para depois produzir o seu parecer.

Relativamente as propostas que a Messa trazia, disse parecerem-lhe equilibradas e

consensualizadas e que havia um apontamento que achava importante referir, ou seja,

o Deputado Luis Rendeiro tinha falado da questdo de terem muitas infraestruturas e

nao terem alunos na ilha Terceira e da questeo do sucesso educativo, pelo que gostava

de, nio sabendo se entenderiam que devesse ficar como recomendagSo, referir a

questeo da parte desportiva do antigo liceu de Angra, a Escola Emiliano de Andrade,

que tinha a sua 6rea desportiva bastante deteriorada e, como sabiam, tinham no

concelho uma escola com excelente condig6es, a Tomds de Borba, sendo que os

alunos que frequentavam uma e outra sentiam essa disparidade, pelo que julgava que

seria algo que, necessariamente, teria de ser considerado e que lhes devia preocupar.

Concluiu dizendo que, com uma utilizagao mais intensiva da parte desportiva,

sobretudo essa, embora todo o edificio precisasse de uma intervengSo, mas sobretudo

essa, achava que podia ser, e devia ser, acautelada.

O Conselheiro Paulo Barcelos usou da palavra e disse que aquela era a primeira vez

que estava naquele papel e que havia coisas que ainda nao percebia a cem por cento,

mas gostava tamb6m de fazer uma proposta que provavelmente ia ter o eco que

tivesse, mas que daquilo que tinha ouvido, principalmente do Luis Rendeiro e da Dra.

Cl6udia, o parecer do Conselho de llha tinha nao duas componentes mas tres. A

primeira era aquilo que constava do Plano, que todos tinham dito que era um bom

plano, que o tinha lido, neo na generalidade, mas que podia ser melhor. A segunda

parte eram as achegas que faziam, das quais tinham sido apresentadas v6rias e todas

elas, provavelmente, teriam import6ncia, mas que depois havia uma terceira parte que

se baseava naquilo que o Deputado Luis Rendeiro tinham dito e que lhe incomodava
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um bocadinho. Disse que fazia parte de uma associagao e, como tal, tinham que fazer

planos e, no ano a seguir, faziam o plano para o ano seguinte, mas no caso da sua

associag5o faziam um relat6rio, sujeito a apreciagSo e votagio, do ano anterior,

daquilo que era o plano de intengdes, o que tinha sido, efetivamente, feito ou nio.

Acrescentou que era com base nesse relat6rio que era feita a apreciagdo do bom

desempenho. Referiu que o que lhe parecia que teria, eventualmente, acontecido era

que, ano ap6s ano, aquele Conselho, se calhar andava a apreciar e a votar Planos que

eram sempre muito bem estruturados mas que nao estavam a ser executados.

Questionou sobre o peso que tinha o parecer do Conselho de llha, uma vez que aquele

era o inico documento que o Conselho emitia que tinha alguma forga e algum peso,

gostaria que no mesmo figurasse um predmbulo, ou algo do g6nero, onde chamassem

a atengSo para determinada medida, que jd havia constado de outros Planos e que n5o

tinha sido executada ou que o tinha sido mas ndo a cem por cento ou da melhor

maneira, como forma de mostrarem o seu desagrado, Concluiu dizendo que, caso

contririo, o documento que saia dali era novamente um documento que ia ser

reproduzido para a sociedade Agoriana, em como o Conselho de llha estava agradado

com aquilo que era um Plano de inteng6es, ou seja, se calhar iam estar a fazer o

mesmo que nos outros anos

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, interveio e, como nota pr6via,

explicou que emitiam pareceres sobre uma proposta de Plano, que muitos

conselheiros que ali estavam prenunciavam-se, na Assembleia Le8islativa Regional,

aquando a prestagSo de contas, sendo que os restantes conselheiros nio o faziam.

Acrescentou que, quanto i prestagdo de contas, o Governo Regional neo consultava o

Conselho de llha, uma vez que era fnica e simplesmente do f6rum da Assembleia

Legislativa Regional, que era quem tinha a competCncia de fiscalizagSo. Informou que

havia duas formas de fiscalizar a execugSo, atravds da Assembleia Legislativa Regional

e do povo nas eleig6es, pelo que os Conselhos de llha n6o tinham esse tipo de

componente fiscalizador. Referiu que o que o Conselheiro tinha dito tinha toda a

pertindncia, que nas cdmaras tamb6m levavam os orgamentos, bem como a prestagSo

de contas, is Assembleias Municipais, mas que relativamente ao Conselho de llha,

emitiam pareceres sobre anteproposta de Plano com todos aqueles riscos, por isso,

estava totalmente de acordo que, na lista de recomendag6es, houvesse um reforgar,
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como jd havia acontecido em

Conselho tinha. relativamente

pareceres anteriores, para o nivel de

) execugSo do Plano, que estavam a

exigencia que o

emitir pa recer,

genericamente, favorivel.

O Conselheiro Sandro Paim usou da palavra e disse que, tocando num aspeto que a

Conselheira ClSudia Cardoso tinha falado, em relagdo i ligagdo ao grupo central,

efetivamente convinha perceber porque 6 que com a liberalizagdo, S5o Miguel cresceu

muito, e quando estavam a falar de crescimento estavam a falar de cento e tal mil

dormidas ou mais, enquanto a Terceira, naquele tempo todo tinha crescido mil

dormidas, ou seja, era s6 para terem a no95o que. em termos de valor, a Terceira tinha

crescido menos do que Sdo Jorge e Pico. Acrescentou que isso nio tinha a ver com

quest6es hist6ricas, como a Deputada ClSudia tinha referido, e era simples de explicar,

ou seja, a ligagSo dos barcos entre aquele triengulo, que vinham a defender que devia

ser entre o grupo central, e que percebia que nao se podia ter as mesmas ligag6es

vdrias vezes por dia, mas que o que era certo era que, s6 para enquadrar no Plano,

havia um valor que estava refletido naquele modelo de Plano, que eram as obrigaE6es

de servigo priblico para essas ligag6es e, nessas obrigag6es de servigo priblico que

estavam naquele Plano, a Terceira e a Graciosa nao apareciam, sendo que S5o Jorge

aparecia porque estava ligado ao tri6ngulo e eram milh6es de euros que estavam a ser

afetados is mesmas. Acrescentou que a grande diferenga era que as pessoas entravam

por S5o Miguel, ou por outra ilha qualquer, mas depois podiam ir iquele tri6ngulo e

sabiam que faziam a visita is tr6s ilhas rapidamente, porque havia aquela ligagdo.

Disse que devia estar claro, no parecer, que aqueles dois milh6es que apareciam no

n6o iam ser suficientes e jd deviam estar feitos, sendo que, no PREIT, jd

era expresso que o langamento da obra jd devia estar a ser feito naquele semestre.

Referiu que isso afetava, drasticamente, a questeo da operagSo do turismo na Terceira

e, por outro lado, o turismo decrescia na Terceira, ao contrdrio do que o Sr. Secretario

Regional do Turismo tinha dito a todos. Disse que a SATA tinha um papel importante

de regulagdo, que n5o o tinha feito, bem como no nimero de lugares e isso estava

naquele Plano e orgamento, porque quando tinham um orgamento de dotagSo para

obrigagSes de servigo prlblico, no caso do transporte maritimo, devia ser garantido que

o Porto de Angra do Heroismo estava englobado nas ligag6es, todo o ano, do Gilberto

Mariano e do outro, porque isso fazia toda a diferenga no turismo. Acrescentou que se
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fossem a ver, tamb6m no Plano, tinham vinte e tal milh6es para SATA, para a ligagSo

inter-ilhas, mas onde 6 que estava a centralidade da Terceira, referida pelo Sr.

Secretdrio Regional do Turismo, uma vez que tinham menos voos. Referiu que podiam

dizer que n6o estava desagregado, nao estava, mas sabiam qual era o valor, estava no

Plano, e sabiam quais eram as obrigag6es, porque tinha sido publicado. Questionou se

servia a Terceira, ou n5o, se nao servia at6 podiam aprovar que o valor estava correto,

mas a forma como estava a ser utilizado neo estava, pelo que tinham de dizer isso

mesmo. Em relagdo ao turismo, disse que era colocado tr6s milh6es de apoio d

Terceira, mas ndo sabia onde eles estavam a ser utilizados, porque os eventos eram

todos concentrados num sitio e ningu6m entendia porqu€ e, depois, ainda se via mais

nove milh6es que n5o tinha distribuigSo espacial mas que sabiam que,

tendencialmente, eram s6 para uma ilha. Disse que para a qualificagSo da oferta eram

trAs milh6es, mas que os Agores nao tinham sinaldtica turistica, nem havia uma

estrat6gia de sinaldtica turistica para os mesmos, mas que apareciam esses tr6s

milh6es. Posto isso, disse que aquele valor deveria ser para um evento qualquer, era

para isso que estavam ld aqueles valores ndo discriminados, que promoviam a regiao

como um todo. Acrescentou que, para al6m daquelas duas obrigag6es, era garantir

que o valor que estava no Plano, por obrigagao de servigo p(blico maritimo da ligagdo,

incluia o grupo central e isso todo o ano. No que diz respeito is obrigag6es de servigo

priblico, vinte e tal milh6es que estavam para a SATA, que refletissem a centralidade

da Terceira, que neo estava. Relativamente ao turismo, que claramente se

mencionasse ou desagregasse aquilo que eram valores que estavam lii apresentados e

que, ano ap6s ano, n6o via como chegavam i Terceira, quer na qualificagSo, quer na

promogdo. Concluiu dizendo que ndo via promogdo para a Terceira, nem qualificagdo

de oferta na Terceira, de forma alguma, e que quando dizia que n6o via, sabia

exatamente o que estava a dizer.

O Deputado Luis Rendeiro interveio para questionar a Mesa se, e tendo em conta

aquilo que era a nova lei, a lei que regia a composigSo e funcionamento dos Conselhos

de llha, estando previsto e estando, julgava, presente na sala uma pessoa em

representagao do Governo Regional, se o Governo Regional nio se deveria fazer ouvir.

Disse que gostaria de saber, o representante do Governo Regional, em que fungSo

estava ali presente, que fungSo desempenhava no Governo Regional e se num debate,
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no Conselho de llha, de um documento tao importante, nao tinha nada para dizer.

Acrescentou que isso lhe parecia que era sintomdtico, da maneira como o Governo

Regional se fazia representar e se defendia no Conselho da segunda maior realidade

economia e social da regiSo. Concluiu dizendo achar importante, naquele momento,

perceberem o que o Governo Regional estava a fazer no Conselho de llha da Terceira.-

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, interveio e disse que agradecia a

interpolagSo, mas que o Presidente da Mesa neo ia fazer perguntas ao representante

do Governo Regional. Acrescentou que ele intervinha se o entendesse, caso contrdrio,

obviamente, tamb6m assumia, ou o Governo Regional assumia, o 6nus de nao ter feito

nenhuma intervengSo. Relativamente irs quest6es que tinham sido acrescentadas por

todos os conselheiros, disse que iam ser colocadas no parecer e enumerou algumas

delas, como foi o caso de se garantir a sustentagao e o reforgo das condig6es de se

rececionar pessoas e mercadorias; a questeo das aves; do turismo de cruzeiro; o nivel

dos n5o investimentos na parte educativa e, naquele caso em concreto, deviam juntar

duas, ou seja, a iirea desportiva na Escola Emiliano de Andrade e a reabilitagSo da

Escola Vitorino Nem6sio; as obrigag6es de servigo priblico e da forma que as dotag6es

agregadas, seguindo aquilo que tinha sido feito at6 ao momento, n5o beneficiavam

absolutamente em nada a ilha Terceira e eram essenciais e as antepropostas dos

planos serem acompanhados pela proposta do orgamento. Informou que aquilo que

havia sido dito ficaria anexado. Relativamente ao resto, disse que o Governo Regional

tinha assumido um compromisso para com a Terceira, ap6s o problema do down-sizing

da Base e que pensava que lhes competia, obrigatoriamente e em primeira instancia

num parecer, confrontar o que ali estava com o que estava naquele parecer. Disse

haver uma outra questSo que tamb6m achava que era muito importante ficar e

espelhava o sentimento, ou seja, reforgar o enfoque que o Conselho de llha dava i
obrigatoriedade de cumprir com a execugdo dos planos, compreendendo o porqu6 de

algumas coisas n5o terem avangado e se ter optado por se enquadrar no novo quadro

comunitdrio e, se calhar, fazer outras que o novo quadro ndo apoiaria. Disse haver

quest6es de incumprimento que neo resultavam apenas de m6 gestdo ou dificuldades

de gestSo, havia coisas que eram circunstanciais e estavam associadas a um quadro

comunitdrio, sendo que a realidade econ6mica, financeira e geogrdfica da Terceira

estava muito dependente disso
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Ainda o Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, informou que iam passar i
votagao do parecer, acolhendo o que tinha sido referido e n5o havendo triagem

nenhuma, ou seja, aquilo que os conselheiros entenderam dizer, constava totalmente.

f nformou que o iria mandar, para o e-moil de cada um dos membros do Conselho, pelo

que pedia que vissem se as recomendag6es, de cada um das entidades, estavam

espalhadas da forma adequada, de forma a mandarem o parecer final com as mesmas.

Submetida a votageo, a proposta de parecer, foi aprovada por maioria, com um voto

contra.

O Conselheiro P6ricles Ortins interveio e disse que, em nome de quem representava e

ouvindo os seus colegas, o seu voto contra o parecer favordvel ao Plano em causa,

concordando com a totalidade das propostas 15 referidas.---

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, usou da palavra e prop6s que

passassem o ponto tr6s da Ordem de Trabalhos para a pr6xima reuniSo do Conselho

de llha, de forma a terem o tempo necessirio, e que o tema merecia, para o discutir e

votar. Neo havendo ningudm contra, passaram d discussSo do ponto quatro que,

consequentemente passou a ser o ponto tres da Ordem de Trabalhos.--

3.DrscussAo soBRE A PoriTrcA Dos MuNrciPros No Atilsffo ol
pARTrCrpAqAo vARtAvEt NAs RECETTAS DO rRS.

O Conselheiro Pimentel Dias iniciou a sua intervengSo agradecendo, ao Sr. Presidente,

o facto de ter agendado o ponto em causa para aquela reuniSo, sabendo,

antecipadamente, que provavelmente nao era um assunto que contaria com o seu

voto favor6vel mas que reconhecia o espirito democrdtico de ter agendado o assunto e

de permitir que esse fosse debatido no Conselho de llha. Disse que aquele ponto, e

aquela era a sua sugesteo de discussSo sobre a participagSo variSvel nas receitas do

lRS, estava contemplado no Regime Juridico do Conselho de llha, onde se previa que

competia ao Conselho de llha formular recomendag6es aos 6rg5os das autarquias

sobre assuntos das respetivas contribuig6es, como era o caso em apreso. Naquele

sentido, disse que tinha feito chegar, a todos os senhores conselheiros, a situagao

nacional e a situageo regional, na RegiSo Aut6noma dos Agores e da Madeira,

l
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relativamente i participagSo varidvel nas receitas de lRS, sabendo que aqueles

quadros que estavam ali diziam respeito i devolugdo de IRS feito pelos Municipios em

dois mil e quinze, pelo que neo estava contemplado o que ia acontecer em dois mil e

dezasseis e que se verificassem no quadro nacional, dos trezentos e oito municipios,

noventa, no todo ou em parte, devolviam receitas de lRS. De seguida, disse que tendo

em conta um desejo antigo por si formulado, ia ler a proposta que fazia ao Conselho

de llha e solicitava a aniilise e reflecaeo acerca do mesmo. Posto isso, procedeu ir

respetiva leitura: "Noventa Municfpios optaram por devolvet oos seus municipes, em

dois mil e quinze, relativomente oos rendimentos ouferidos em dois mil e cotorze, totol

ou porcialmente o participogdo no IRS que lhes ero tronsferidd onualmente pelo

orgamento do estodo. Os Municipios que optoram pelo devolugdo de lRS,

possibilitorom oos seus municipes umo foturo fiscal mois leve ou um reembolso mais

elevado, consoonte os cosos. Neste contexto, vinte e nove virgulo vinte e dois por cento

dos Municipios portugueses prescindirom de umo porte, ou do totalidade, da receito

anuol de IRS o que t€m direito, para devolver aos seus municipes sobe o formo de

dedugdo d coleto. O regime financeirc dos autarquios locois e das entidodes

intermunicipais permite que umo porticipogdo voridvel ote cinco por cento no IRS dos

sujeitos passivos, com domicilio fiscal no respetivo circunscrigdo territoriol, reldtivo oos

rendimentos do ono anterior colculoda sobre o respetivo coleto liquido dos dedugdes.

Oro, por vio deste instrumento, novento Municipios, de um total de trezentos e oito,

deliberarom devolver oos seus morddores umo percentagem entre dois e cem por

cento dos cinco por cento do sua participogAo no lRS, relotivo a dois mil e cotorze.

Segundo os dodos disponibilizodos pela Autoridode Tributdrio Aduaneiro, dos dezonove

Municipios da Regido Autdnoma dos Agores, somente o Municipio de Santo Cruz dos

Flores procedeu o umo devolugdo parciol, de vinte por cento, oos seus municipes, na

Regido Aut6nomo do Modeira dois municipios, do totol de onze, procederom o umo

devolugdo porciol do IRS onde se incluem os Municipios do Funchal e de Sontano,

respetivomente com vinte e oitento por cento de devolugdo de lRS. A tltulo meromente

ilustrotivo, os Municipios mois generosos que optdram por "dar" a totolidade do

imposto que lhes cobio sdo: Agueda, Alcoutim, Argonil, Armamar, Boticos, Corrazedo

de Ancides, Gavido, Monteigas, Meolhodo, Mortdguo, Oeiros, Ponte de Lima, Resende

e Sabugal. Desde dois mil e doze, tem-se verificado um oumento do n0mero de
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Municipios que decidiram "oferecef oos seus municipes o desagrovamento fiscal de

IRS. Noquele ano, openos qudrento e tr4s aderirom d medido, nimero que oumentou,

setento e dois em dois mil e treze e poro setento e oito em dois mil e catorze, em dois

mil e quinze, o lista dos Municipios generosos que obdicord do porte ou da totolidode

do suo porticipagdo no tRS o declaror, voltou a crescer incluindo noventa Municipios. A

devolugdo municipol do IRS tem sido um instrumento utilizodo por cerco de trinto por

cento dos Municipios portugueses, sobretudo, com objetivo de incentivor a fixogdo de

novos morodores, trovor a saido de municipes e, sobretudo, oliviar a oltlssimo carga

liscal suportodo pelos portugueses, em especiol a closse midia, sendo esses Municipios

considerodos pelos medio como Municfpios amigos do cidoddo. Neste contexto,

otendendo oos pressupostos enunciodos nos pontos onteriores, proponho que o

Conselho de llho aprove a seguinte recomendogdo: O Conselho de IIha da Terceira,

reunido em reunido ordindrid no dia dezanove de outubro de dois mil e quinze, nos

Pogos do Concelho de Angro do Heroismo, deliberou oprovdr, ou por unanimidode ou

por moiorio, umo recomendogdo aos Municlpios do llho Terceiro, no sentido de

considerorem o odogdo de prescindirem de umo parte, ou do totoliddde, do receita

onuol de dois mil e quinze do IRS o que tem direito, paro devolver oos seus municipes

em dois mil e dezosseis, de modo o otenuor a pesodissimo corga fiscal que impende

sobre estes, tol como possibilito o ntmero dois, do ortigo vinte e seis, do lei nimero

setenta e tras borro dois mil e tr€s, de tres de setembro." Concluiu dizendo que tinha

enviado aquele documento a todos os conselheiros. ---

O Conselheiro Alamo Meneses interveio e disse que estava numa posigdo um

bocadinho privilegiada, porque tinha diante de si o anuirio dos Municipios, do ano de

dois mil e catorze, com os dados atualizados sobre o que cada Municipio cobrava e

qual era a situageo financeira dos trezentos e oito Municipios do pais. Acrescentou que

gostava de dizer que aquelas politicas eram todas muito interessantes mas, mais uma

vez, o que se estava a dizer aos Municipios era que podiam reduzir, obviamente n5o os

obrigavam a reduzir, mas o objetivo acabava por ser o mesmo e colocavam os

Municipios perante os munlcipes como os maus da fita. Disse que eram politicas que o

Estado, quando as fazia, deveria permitir ou deveria faz€-lo num conceito, num

contexto de equilibro financeiro, o que nao acontecia. Informou que o que acontecia

era que as receitas pr6prias dos Municipios jd representavam, no caso de Angra, cerca

_l
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de um tergo da despensa, o que significava que estavam numa situageo de uma

depend€ncia extraordiniria em relagdo is transfer6ncias do Estado. Disse que quando

abdicavam de receitas pr6prias, estavam a aumentar, ainda mais, essa dependancia.

Informou que Angra era, no contexto do Arquip6lago dos Agores, a segunda melhor

conta que ali estava, a melhor era Ponta Delgada que era quem melhor receitas

pr6prias tinha e depois Angra e, mesmo assim, estavam numa situagio de grande

fragilidade. Disse que aquelas politicas podiam parecer generosas mas, na verdade,

ndo eram, porque, mais uma vez, pelas raz6es que d bocadinho apontara, que tinham

que ver com a equidade fiscal. Acrescentou que, depois, tinha outra questeo

relacionada com os servigos prestados pelos Municipios, ao contrdrio do que acontecia

na generalidade dos paises europeus em que os Municipios tinham cerca de cem por

cento das suas despesas cobertas por receitas pr6prias, eles estavam na situagSo de

pendurados no Estado, uma vez que a mdquina fiscal deste absorvia, de tal maneira,

recursos que nao deixava espago para os outros, mais-valia o Estado reduzir os

impostos e abrir espago para que as autarquias aumentassem os seus e, depois,

tivessem a politica fiscal que achavam que deveriam ter. Disse que andavam a jogar

com cinco por cento quando deviam estar a jogar com vinte ou qualquer coisa como

isso, porque era aquilo que era a percentagem de prestagdo de servigo is pessoas que

cabia is Autarquias. Por outro lado, referiu que tamb6m gostava de dizer que, apesar

da CAmara de Angra ter as suas contas, felizmente, equilibradas nio tinham grande

espago para aquelas coisas, para n5o dizer que ndo tinham mesmo espago para

aquelas coisas, pelo que ou faziam aquilo e cortavam noutras coisas, que certamente

n5o era o que os municipes queriam, ou entao ndo o faziam e o sensato era n6o fazer.

Informou que estavam num daqueles pontos da sua hist6ria em que era assim que as

coisas deviam ser feitas com aquela limpidez, ndo era andarem ali a mostrar aquilo

tudo e entrarem naquelas coisinhas em que o Estado transfere, nao transfere. Disse

que, no caso da C6mara de Angra, transferia dois tergos e esta tinha que cobrir o outro

tergo com receitas pr6prias, pelo que, quando comegassem a descapitalizar, iam ficar

cada vez mais dependentes dos humores do Estado, porque, obviamente, sobre aquilo

que cobravam ainda tinham um pequeno controlo, sobre aquilo que o Estado

transferia, tinham zero de controlo, recebiam aquilo que lhes queriam dar.

Acrescentou que aquela situageo tinha um peso enorme, do ponto de vista da

Ata n..5 PAEina 47 de 52



autonomia do poder local e tinha um peso enorme na qualidade dos servigos que

podiam prestar, pelo que estava seguro que n6o era por causa de cinco por cento de

IRS que pagavam, que os Angrenses iam querer que a sua Cimara entrasse em

descalabro financeiro ou que tivesse menos servigos. De seguida, disse que gostaria s6

de lembrar que em muitos outros paises, ningu6m lhes passou pela cabega pagar

apenas quatrocentos d6lares de lMl, uma vez que este 6 que suportava as respetivas

c6maras. Referiu que, em compensagSo, aquilo que era equivalente ao IRS estava li
para baixo, ou seja, quando se pagava num lado nio se pagava no outro, sendo que

isso era a forma correta, ndo como estava a ser feito. Concluiu dizendo que aquela era

a razSo pela qual recomendava que ndo fosse aceita aquela proposta.-----

O Deputado Luis Rendeiro usou da palavra e disse que tinha ouvido, atentamente, a

argumentagSo do Presidente da C6mara de Angra e que, aliiis vinha na linha do que j5

tinha dito hi pouco. Disse que voltava, tamb6m, a referir que o que aquela lei fazia era

permitir uma opgeo de cada municipio, ndo obrigava, permitia e cada c6mara, depois,

assumia se podia ou n5o fazer essa redugSo, se queria ou nio queria, pelo que havia

que enquadrar as op95es camardrias, nas mais variadas dreas, se permitiam, ou n5o,

beneficiar os municipes, de acordo com aquilo que a lei permitia e aconchega-los nas

suas opg6es. De seguida, disse que n6o se lembrava de ouvir o senhor Presidente da

Cimara de Angra, nem o seu congdnere da Praia da Vitoria, fazer nenhuma critica i lei

e A atuagSo do Governo da Republica aquando da atualizagSo do lMl, em que as

camaras aumentaram, brutalmente, a sua receita de lMl, porque estes tinham sido

atualizados, as casas avaliadas...

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, interrompeu e disse que tinham

reduzido no dobro as transfer6ncias do Estado, pelo que tinham de falar daquilo que

sabiam.

o Deputado Luis Rendeiro retomou a palavra e disse que as redug6es das

transferCncias e os cortes tinham sido obrigat6rios devido i falEncia do pais, uma coisa

que o PS negava. Acrescentou que estavam a falar daquela lei e daquele caso em

concreto. Referiu que quando o lMl aumentou e as cdmaras aumentarem receita,

ningu6m protestou e, naquela altura, quando se falava na possibilidade de fazer uma

redugdo fiscal, no dmbito daquele imposto especifico, n5o queriam. Disse achar que

aquilo responsabilizava cada autarquia, e as que estavam ali eram o caso, competia ao
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Conselho de llha da Terceira, que era assumirem

equilibro financeiro, e se queriam ou neo. Concluiu

se podiam

dizendo que,

ou n6o, d luz do seu

pelos vistos, uma das

duas coisas, se n5o ambas, estavam ali em jogo.

O Conselheiro Norberto Messias interveio e disse pensar que, antes de mais, aquela

n5o era uma compet6ncia especifica das assembleias municipais e das cAmaras

municipais e, portanto, o Conselho de llha n6o tinha que se prenunciar sobre o

mesmo. Acrescentou que, enquanto membro de uma Assembleia Municipal e

representante de uma Assembleia Municipal naquele Conselho, obviamente que tinha

que votar contra a proposta em causa, por considerar que era imiscuir-se em assuntos

que ndo eram competOncia do Conselho. Depois, quando se falava em reduzir

impostos, disse que era bom que quem propunha ali que se reduzisse impostos,

tamb6m tivesse a capacidade de propor em outros sitios onde se reduzia impostos e

onde as redug6es, de facto, podiam ser mais eficazes, porque quando se dizia que

eram op96es orgamentais, era 6bvio que eram opg6es orgamentais, porque tamb6m o

eram o aumentarem as despesas dos gabinetes dos ministros e, portanto, quando se

aumentava as despesas dos gabinetes dos ministros e se reduzia as transferencias para

os municipios, eram op96es orgamentais, mas as op96es orgamentais dos municipios

cabiam aos municioios e n6o ao Conselho de llha. ------
O Conselheiro Pimentel Dias interveio e disse que, s6 para esclarecer o Sr. Conselheiro

Norberto Messias, s6 fazia propostas legais e que a proposta que tinha feito estava no

Regime Juridico do Conselho de llha, artigo ne dezoito, e procedeu i sua leitura. ------
O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, usou da palavra e disse que quando

se fazia o enquadramento gen6rico que vinha a ser ali feito, era preciso ter-se em

conta vdrias questdes, ou seja, em primeiro lugar, ningu6m tinha falado, at6 ao

momento, da redugSo das transfer6ncias do Orgamento Geral do Estado para os

municipios. Em segundo lugar, ningu6m tinha falado da obrigagSo, imposta pelo

Governo da Repiblica, aos municipios, que havia uma retengeo logo i partida de

verbas dos municipios para o Fundo de Apoio Municipal, que era responsabilidade

integral do Governo da Republica, em que, naquele momento cinquenta por cento era

assumida pelos municipios. Em terceiro lugar, as receitas pr6prias dos municipios

estavam diretamente relacionadas com todo o funcionamento da economia, sendo

que chegou a ser duzentos/trezentos mil euros e, nos 0ltimos anos, tinha anos que nio
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chegava a vinte e cinco mil euros, ou seja, os municipios tinham sido atacados, em

termos das suas receitas pr6prias, de forma extraordindria e, por outro lado, havia

quest6es que eram opgdes efetivas. Referiu que, certamente, os municlpios que foram

enumeradas n6o estavam a investir, falando concretamente da Praia que afetava

trezentos mil euros por ano em programas de emprego, por opgao. Acrescentou que

tinha que ver os dois lados, o lado daquilo que podiam dar e ceder e, por outro lado,

disse que estavam perante um dos maiores desafios, se nio o maior desafio, dos

municipios, ou seja, terem capacidade nao s6 de se aguentarem e terem uma situaqao

sustentdvel financeira, mas aproveitar o pr6ximo quadro comunit5rio de apoio, porque

no protocolo que a Associagdo de Municipios tinha com o Governo, os municipios que

n6o o fizessem, perdiam plafom para as outras cdmaras da RegiSo que o fossem

fazendo, pelo que tinham que garantir quinze por cento desse empreendimento. Em

todo aquele enquadramento, disse que o que podia mencionar era que ndo era uma

questSo de vontade nem de n5o querer, era uma questSo de responsabilidade perante

as op96es que tinha sido feitas e, essas opg6es, naquele momento, as principais,

passavam por politicas de apoio 5 promogSo de emprego e Sarantir os referidos quinze

por cento para desenvolver os projetos de competitividade que pudessem garantir

emprego sustentdvel no concelho para as novas gerag6es. Informou que era por

aquela via que iam tentar fazer a fixag5o, que mais do que por uma via de um

componente de lRS, se fazia por as pessoas terem empreSo e condig6es de ter uma

casa. Informou que n5o se arrependia, absolutamente nada, de afetar os trezentos mil

euros anuais, para ajudar dezenas de familias que, de outra forma, neo teriam

rendimento, pelo que aquela tinha que ser a prioridade. Relembrou que o Conselheiro

Alamo havia referido coisas demasiado importantes, que tinham a ver com aquilo que

queriam do poder local em Portugal, pois dava a sensagdo que tinha havido uma

estrat6gia pura de asfixia, nao se tendo materializado s6 por isso, materializou-se pela

lei dos Compromissos e dos Pagamentos, que era aplicada is Autarquias mas n5o era

aplicada, da mesma forma, ao Estado, com imposig6es de redug6es, de penalizag6es e

de reteng6es de verba que era feito As Autarquias e n5o era feito em relag6o ao

Estado, o nao cumprimente de metas orgamentais e, ainda mais, o querer passar para

a responsabilidade da Autarquia responsabilidades que eram do Estado. Concluiu

dizendo que, com aquilo tudo, o que estava a acontecer neo era nao quererem, era, de
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momento, nao ser possivel acolher e era por isto que, tanto no Conselho de llha como

na Assembleia Municipal, seria contra, exatamente na perspetiva da responsabilidade

e das prioridades que tinham que ter naquela fase. --------
O Conselheiro Pimentel Dias interveio e disse que compreendia o que o Sr. Presidente

da Mesa tinha dito, mas que gostava que este compreendesse aquilo que ia dizer a

seguir. Disse que reconhecia o esforgo que a CAmara da Praia estava a ter, que nao

tinha sido referido quanto a Cdmara de Angra estava a gastar naquele particular

aspeto, mas acreditava que esta tambdm fazia esse esforgo, assim como outras

cAmaras da Regido. Referiu que tamb6m era verdade que muita gente que trabalhava

estava a ter uma carga fiscal pesadissima e era gragas a isso que se conseguia suportar

muitas outras coisas e era em nome disso que aquela proposta surgia. Disse que o

dinheiro dos impostos, devolvido aos cidadSos, era melhor gerido por estes do que

pelas entidades publicas em conjunto e fazia movimentar a economia bem como,

trazia receitas para os concelhos e para os municipios que adotavam essas politicas.

Acrescentou que, al6m disso, nio era cinco por cento, podia ir at6 cinco por cento e

ndo era de forma inocente que noventa dos municipios jd tinham optado por aquela

redugSo/solug5o. Informou que viam, pelo quadro que tinha distribuido, qual era a

percentagem que era devolvida, ou seja, havia uma base de trabalho, e na sua

proposta ndo dizia os valores que deveriam ser devolvidos aos municipes, mas que a

consideragSo daquela possibilidade, achava, que era um sinal que se dava aos

cidad5os, uma vez que estes faziam um esforgo fiscal enorme e que os municipios da

ilha onde vivem, de alguma maneira, podiam ajudar a atenuar esse aspeto, dai a

proposra.

O Presidente da Mesa, Senhor Roberto Monteiro, interveio e disse que estavam claras

as vdrias posig6es sobre a mat6ria em causa, pelo que colocou a proposta a votageo. ---

Submetida i votagao, a proposta, foi reprovada com dez votos contra, duas

absteng6es e tr6s votos a favor

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa agradeceu, a todos, a

colaboragSo. De seguida deu por encerrada a reuniSo, pelas doze horas e trinta

minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor presidente

da Mesa do Conselho de llha da Terceira
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PRPOSTAS E SUG€STOES DA UGT ACORES SOBRE A ANTE PROPOSTA DO PLA'{O ANUAT DA

REGTAO AUToNOMA DOS ACORES DE 2016

I - Breve Abordagem Conjuntural

Em Portugal

A melhoria do clima econ6mico em Portugal mantdm a tendAncia iniciada em 2013.

De acordo com os dados divulgados pelo INE relativo ao 2e trimestre de 2015, destaca-

se o crescimento em termos hom6logos do PIB em 7,5oA, e O,4% relativamente ao

trimestre anterior.

A procura interna continua a ser o principal motor de crescimento econ6mico
nacional, com crescimentos dos seus componentes em linha e atd superior ao previsto.

O mercado do trabalho continua a apresentar uma evolugSo globalmente positiva,

com destaque para a criagSo de emprego e a manutengSo da tendoncia de descida do

desemprego para L2,3o/o da populacao ativa em junho de 2015.

Nos Agores

De acordo com dados do Servigo Regional de EstatJstica, no 2e trimestre de 2015,

constata-se uma evolugSo positiva dos indicadores usados na caracterizagSo da

atividade econ6mica na Regiao Agores.

Analisando os diversos sectores: no sector primirio verifica-se uma evolugeo favordvel
no f eite entregue nas fdbricas (5,9o/ol, o abate de gado (5,1%) e o emprego hom6logo
(3,3oA1.

Em sentido oposto encontra-se a pesca (-23,5%) e a exportagao de gado vivo l-48,7o/ol.

No sector secunddrio h5 a registar positivamente, para al6m do aumento hom6logo
do emprego (5,3o/ol, a produgSo do leite para consumo (10,5%), enquanto a produgio
de queijo foi negativa (-8,0%).

Negativa continua tambdm a venda de cimento (- t2,5o/"1, enquanto o licenciamento
apresenta variagio positiva (7,9%).

Para o desempenho do sector dos servigos contribuiu positivamente o aumento
hom6f ogo do emprego 16,3%1, o comportamento muito favorivel do turismo (22,8%),

dos passageiros desembarcados (24,2%l e, pelo 9e trimestre consecutivo, continua a

crescer a venda de autom6veis ligeiros (27 ,506l.



t
Negativamente h5 a registar o indice de vendas dos produtos alimentares no com6rcio 

^ A
a retalho (-2,0%). tr nV"'

Emprego/Desemprego nos Atores

A taxa de desemprego na Regiao Aut6noma dos Agores situou-se em 11,3% da

popufagSo ativa no 2e trimestre de 2015, apresentando uma diminuigio de 3,6%

relativamente ao ttimestre anterior e de 4,7 % relativamente ao mesmo trimestre de

20L4.

No emprego, observou-se um acr6scimo de 3,3% em termos trimestrais e de 5,7% em

termos hom6logos.

O desemprego, como jd foi referido, abrange 11,3% da populag6o ativa, continuando a

ser maior nos mais jovens, que neste trimestre atingiu 30,2% dos individuos com

idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, tendo diminuido 7,6 pontos

percentuais relativamente ao trimestre anterior.

A diminuigSo hom6loga do desemprego deveu-se principalmente i diminuig5o do

nrimero de desempregados ) procura do novo emprego, que passaram de 77 274 para

12 ff)7 individuos, uma vez que os desempregados i procura do le empreSo

diminufram de 2 f75 parc ! 672Individuos).

Inflag5o/lndice de Pregos no Consumidor nos Agores'

Quanto A Inflagio/lndice de Pregos no Consumidor, tamb6m de acordo com o SREA, a

taxa de variageo mddia dos Ultimos doze meses, terminados em julho, subiu para

0,58%, invertendo a tend€ncia de descida que se verificou at6 abril de 2015.

A taxa de variagSo hom6loga do lndice de Pregos no Consumidor em julho, situou-se

nos 1,10%, descendo 0,33 pontos percentuais em relagio ) taxa divulgada no mes

anterior.

A UGT ACores, sugere que na elaboragSo do Plano de Investimentos da RAA para 2015

se tenha em linha de conta o seguinte:

2. POLfTICAS SECTORIAIS A DESENVOTVER

2.1 - AUMENTAR A COMPETITIVIDADE E EMPREGABII-IDADE DA ECONOMIA

REGIONAT

No que diz respeito a este objetivo que 6 composto por quatro proSramas,

concordamos de forma gen6rica com as medidas propostas e iniciativas delineadas no

documento.

Todavia, alerta-se para:
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No Programa de Competitividade, Emprego e GestSo Priblica

Trata-se de um Programa cujo desenvolvimento mais depende de transfer6ncias

externas, na sua maioria Fundos Europeus, absorvendo mais de 84% da dotagSo global

daqueles, pelo que se preconiza uma correta e eficaz aplicagSo dos mesmos,
porquanto seo estes setores de atividade que mais contribuem para o crescimento

econ6mico e do emprego na RegiSo Agores.

Por outro lado, preconiza-se tambdm uma maior fluidez e celeridade na tramitagao
processual das candidaturas, porquanto se trata de entrada de fundos externos na

RegiSo que podem contribuir de forma decisiva para a inversSo do ciclo econ6mico
recessivo dos riltimos anos.

Nesta conformidade preconizamos a adogSo de politicas de investimento, que

venham ao encontro das reais necessidades da Regiio no ambito de um modelo de

desenvolvimento econ6mico sustentCvel, dando-se aqui prioridade ao invegtimento
com car6cter reprodutivo, gerador de riqueza e emprego, assente no potencial

end6geno da RegiSo proporcionados pelos setores agrfcola, das pescas e do turismo,
no que serd relevante a sua aplicagSo criteriosa e eficiente por forma surtir os efeitos e

resultados desejados.

Ao nivel da Empregabilidade e FormagSo, preconizamos a continuag:o das politicas

ativas de apoio ao emprego e i formagSo e requalificagSo profissional dos

trabalhadores atrav6s da promogio ou reforgo de politicas de emprego e de

requalificagio acaddmica e profissional que potenciem a insergSo no mercado de

trabalho dos recursos humanos mais desfavorecidos, como sejam os casos dos jovens,

das mulheres, dos desempregados mais velhos, dos desempregados de longa duraqSo.

Ao nlvel da Gestgo Prlbllca preconizamos uma politica de defesa do servigo priblico,

designadamente atraves da promogao ou reforgo da politica da prestagSo de servigos

ptiblicos nomeadamente nos sectores da saride e da educagio, assegurando a sua

qualidade e acesso universal.

Neste particular, a UGT/Agores alerta para a necessidade de reforgo urgente do
pessoal m6dico e param6dico nos hospitais e unidades de sa0de da Regiio, bem como
de assistentes operacionais, como forma de dar resposta a um dos setores mais

carenciados na RegiSo.

Retoma do processo normal de progressEo nas carreiras da AdministragSo Priblica

Regional suspensas na sequEncia do Programa de Assist€ncia Econ6mica e Financeira a

que Portugal foi sujeito.
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Tamb6m e ainda no embito da GestSo Pfblica e da Programageo Financelra

preconizamos uma politica de planeamento e acompanhamento eficaz no combate A

ilegalidade, e evasio fiscal.

A este prop6sito, sugerimos a conclusSo do processo de reposlgao Integral do

desagravamento fiscal prometldo que aJsegure o aumento do rendimento disponivel

dos trabalhadores e suas familias, bem como o aumento da competitividade das

empresas reglonals, desaflando-se o Governo Reglonal a retomar os nivels de carga

fiscal exlstentes a 31 de dezembro de 2013, repondese assim o diferendal ftscal de

3096 em mat6rla de lRS, IVA e lRC, aos trabalhadores, consumldores e empresas

reglonals, respetlvamente.

No Programa de Agrlcultura, Florestas e Desenvolvlmento Rulal

Por ser um setor com grande peso na economia dos Agores que atualmente atravessa

alguns problemas em consequ€ncia do fim das quotas leiteiras, exiSe uma atengao

redobrada por parte do Governo Regional e demais entidades a ele ligadas, pois a

fal€ncia deste setor na prCtica implica a fal€ncia da nossa economia, com todas as

consequ€ncias que isto teria ao nivel do emprego.

Nao obstante concordarmos em geral com as medidas e iniciativas propostas, no que

salientamos um reforgo de dotagio deste programa em quase 24 milh6es de euros,

admitimos que poderao ser necess6rias outras medldas e ag6es pontuais como forma

de evitar a degradagSo econ6mica do setor agropecu6rio.

Nos Programas de Pescas e Desenvolvlmento Turfstlco

Dado o potencial que representam para a nossa economia, sio dois programas que

devem merecer tambem a maior atengao por parte do Governo Regional, pois as

condig6es naturais assim o determinam.

As Pescas e Aquacultura porque estando n6s rodeados de mar cada vez com mais e

melhores infraestruturas disponlveis, seria um desperdicio nao tirarmos partido deste

potencial, pelo que sugerimos um esforgo por parte do Governo Re8ional em atrair

investimento externo nesta irea, designadamente na captageo de investimento na

indristria de transformagio de pescado, que sendo um tipo de atividade de mio-de-

obra Intensiva, funcionaria como escape para a m5o-de-obra n5o qualificada que ficou

disponivel na construgSo civil.

O Turismo 6 outra atividade que merc6 dos 0ftimos desenvolvimentos ao nivel do

transporte adreo registou um incremento nunca dantes visto, especlalmente em S.

Miguel, julgamos que devem ser envidados esforgos para que este lmpeto se estenda

l



tamb6m )s outras ilhas, designadamente na criagao ou melhoria de infraestruturas, e

de apoios especificos a esta atividade.

2.2 - PROMOVER A QUAUFTCA9AO E A TNCTUSAO SOCTAL

No que diz respeito a este objetivo, concordamos de forma gen6rica com as medidas

propostas, e iniciativas delineadas no documento.

Todavia, alerta-se para:

No Programa de Educagio Ci6ncia e Cultura

Quanto e qualificagSo e recuperagio do parque escolar chamamos a atengeo

novamente para o fato de Regiio Aut6noma dos Agores existir ainda infmeras escolas

com coberturas de amianto, material nocivo, porque t6xico e cancerigeno e proibido

em toda a Uniao Europeia desde 2005, no que seri necess6rio a sua substituigao ou

requalifica95o.

Registamos ainda o fato de estarem inscritas um grande nimero de ag6es no dominio

da recuperagSo e construgeo escolar, todavia parece-nos nalguns casos com dotagSo

insuficiente para o fim pretendido.

Tendo em vista o cabal aproveitamento do potencial cientifico e tecnol6gico que a

Regiao dispde, preconizamos tambdm polfticas de cooperagSo com a Universidade

dos Agores, encomendando estudos e trabalhos que a Regieo necessite em coniugagSo

com programa comunitirio Programa Operacional 20-20, como forma de desenvolver

e projetar esta instituigeo a nivel nacional e internacional e at6 da manutengSo do

modelo tripolar da Universidade dos Agores como projeto emblemitico do movimento

auton6mico dos ACores;

Quanto ao Programa de Desenvolvimento do Sistema de Sadde, apelamos mais uma

vez para o aproveitamento dos recursos materiais disponiveis em muitas unidades de

satide e hospitais, que nao esteo a ser utilizados com evidentes e graves prejuizos para

a satide dos aEorianos que deles necessitam.

No que respeita d Solidariedade Social preconizamos Politica de cooperagao ativa com

as |PSS/Miseric6rdias reforgando-se a cooperagSo com as instituig6es que atuam na

drea da solidariedade social no combate i pobreza e i exclusSo social, e no apoio

domiciliiirio e assistdncia familiar dos idosos mais carenciados, bem como no apoio i
prestagao de cuidados de retaguarda a pessoas acamadas e em evidentes condig6es

de fragilidade fisica ou psicol6gica.
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Alertamos novamente para a necessidade de se garantir atempada e

quantitativamente as transferencias financeiras para as IPSS/miseric6rdias, por forma

a poderem cumprir cabalmente os seus servigos junto dos utentes e o cumprimento

das suas obrigag6es pecuniSrias com os seus trabalhadores.

A UGT/Agores continua a defender a necessidade do reforgo dos programas e ag6es de

recuperagio e beneficiag6o do parque habitacional regional, no 6mbito de uma

politica mais geral de reabilitegeo e requalificagao urbana, em estreita cooperagao

com as autarquias locais, como forma de combater por esta via o desemprego

existente no setor da construgao civil.

Para al€m do beneficio de existir a Carta Regional de Obras Priblicas (CROP) que e

transversal no Plano de Investimentos, achamos que ser6 tambdm bendfico para a

economla regional a implementagio de concursos de obras pdblicas regionais que

tenham em conta e medida a capacidade das nossas empresas regionais, com o
objetivo de dinamizar a atividade econ6mica e a consequente empregabilidade no

setor;

2.3 - AUMENTAR A COESAO TERRTTORIAT E A SUSTET{TABIUDADE

No que diz respeito a este objetivo, concordamos de forma gendrica com as medidas

propostas, e iniciativas delineadas no documento.

Todavia alerta-se para:

A condigSo arquipelCgica da regiSo obriga a existdncia de politicas de transporte e
enertia coerentes com o objetivo do seu desenvolvimento sustentevel e harmonioso,
que cruzado com outras iniciativas ao nlvel da competitividade e empregabilidade,

devereo permitir a mobilidade interna a todos os agorianos e tamb6m dos estrangeiros

que nos visitam.

Sem prejuizo doutras iniciativas, a recente experi€ncia com o novo modelo de

transporte a6reo implementado a partir dos finais de margo do corrente ano, do tipo
Low Coast, dii-nos indicadores bastante positivos quer pelo n0mero de passageiros

desembarcados, quer pelo aumento da frequ6ncia de toques nos aeroportos,

designadamente no aeroporto de Ponta Delgada, pelo que preconizamos a sua

extenseo a outras ilhas, em especial i ilha Terceira, pois a maior parte das

infraestruturas e equipamentos ji existem e seria um desperdicio nao aproveitarmos

este impulso para projetarmos a RegiSo Agores de uma v€z por todas como destino
privilegiado de turismo de natureza e do lazer.
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-J2.4 - AFIRMAR A IDENTTDADE REGIoNAI. E PRoMovER A cooPERAcAo EXTERNA

No que diz respeito a este objetivo, concordamos de forma gen6rica com as medidas
propostas e iniciativas delineadas no documento.

3. INVESTIMENTO PUBTICO

Numa ReSiao onde predomina um pequeno e frdgil tecido econ6mico como 6 o caso dos
Agores, o Plano de Investimentos do Governo se aplicado criteriosamente em obedi€ncia
aos principios de efici€ncia, eficiicia e da racionalidade econdmica,6 sem divida um
instrumento de primordial importincia para o seu desenvolvimento econ6mico e social.

Neste conte)do, espera-se que a dotagSo do Plano de Investimentos prevista para o ano
2015, com cerca de 782,5 milh6es de euros, distribuida por quatro grandes objetivos,
relevando-se aqui o de "Aumentar a Competitividade e Empregabilidade da Economia
Regional" com um incremento de 1% relativamente a 2015, passando a ter um peso de
48,8% do total do investimento priblico, seja o adequado face ao objetivo do crescimento
econ6mico duradoiro e sustentdvel que se pretende.

Todavia, por ser o Plano de Investimentos um instrumento por natureza de carater
previsional, parte das ag6es previstas podereo n50 se concretizar ou at6 serem substituidas
por outras face a manifesta e imperiosa necessidade, apela-se a um esforgo de execugao o
mais pr6ximo possivel dos 1000/6, uma vez que parte desta dotagio destina-se a satisfazer
compromissos assumidos, ou a despesas n5o verdadeiramente de investimento.

4 - DESENVOLVTMENTO DA PROGRAMA9AO

Relativamente a este capitulo, onde se explica toda a programagao material e financeira
deste Plano cuja gdnese estd no Plano a M6dio Prazo e programa do Governo, verifica-se a

sua distribuigSo por 14 Programas, 84 Projetos e 485 Ag6es, decorrente da estrutura
org6nica do Governo Regional, de acordo com as opg6es e prioridades definidas tendo em
vista o superior interesse dos Agores, confiamos n6s.

Agores, outubro de 2015

UGT/ACORES


