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SÍNTESE: O ato político das eleições legislativas de 

2015, porque vocacionado para problemas concretos de 

desenvolvimento, emprego e pobreza, não permitia, aos 

partidos e coligações políticas, desenvolvimentos sobre 

alterações da Constituição e, por arrastamento, sobre 

alterações ao sistema das regiões autónomas. Por isso, o 

pensamento autonómico nestas legislativas é fraco, quer 

quanto, na generalidade dos casos, à ausência de propostas 

para o sistema autonómico (embora contenham políticas 

concretas dirigidas às regiões autónomas). 

 

1. Vamos analisar o pensamento autonómico dos partidos políticos concorrentes 

nas eleições legislativas nacionais que se realizaram já em outubro 2015, tentendo 

perceber o que entendem, e defendiam nos seus documentos estratégicos, as autonomias 

políticas portuguesas, dos Açores e da Madeira. Para isso olhamos exclusivamente os 

seus programas (
1
), fazendo uma descrição das ideias e uma síntese analítica e, em 

função desse sumário, anexam-se os respetivos articulados dos Programas. 

Concorreram dezasseis partidos políticos/coligações (
2
), dos quais apenas seis 

têm preocupações com as questões da autonomia regional, e sete ou nove não têm (
3
).  

2. Vejamos então cada uma por si. 

 

2.1 Ideias da Coligação Portugal à Frente, PPD-PSD/CDS-PP (
4
). 

A Coligação PPD-PSD/CDS-PP limita-se a indicar as linhas gerais, sustentadas 

em três objetivos: o aprofundamento do diálogo entre o Estado e a Região Autónoma, o 

aprofundamento da cooperação estratégica em questões europeias, e clarificação da 

repartição de atribuições entre a Região Autónoma e o Estado. 

                                                 
(1) A análise é feita exclusivamente ao programa escrito; propositadamente omite-se a análise 

das declarações na comunicação social. 

(2) CDU-Coligação Democrática Unitária; Portugal à Frente (PSD/CDS); Partido Socialista; 

Partido Popular Monárquico; Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses-PCTP-MRPP; Partido 

Nacional Renovador; Partido da Terra; Bloco de Esquerda; Agir; Partido Cidadania e Democracia Cristã; 

Pessoas-Animais-Natureza; Livre/Tempo de Avançar; Juntos pelo Povo; Partido Democrático 

Republicano; e Nós Cidadãos! 
(3) Não tivemos acesso aos programas escritos do Juntos pelo Povo e do Nós Cidadãos.  

(4) Consultar o texto no anexo I. 
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São linhas condutoras, mas sem quaisquer elementos concretizadores de tais 

ideias. O diálogo e a cooperação decorrem de princípios constitucionais que ambas as 

instituições, Estado e Região Autónoma, estão obrigadas. Já a clarificação da divisão 

dos poderes ´tem origem na queija permanente das regiões autónomas. Este elemento é, 

porventura, o mais significativo, na justa medida em que – não é esse o principal 

problema das regiões. O ordenamento jurídico, na sua composição triangular, do Estado 

e das duas regiões autónomas, possui hoje um acervo legal que não tinha no início do 

regime constitucional autonómico, de 1976 e, portanto, esta matéria é sujeita a alguma 

confusão que pode traduzir prejuízos para as regiões autónomas. Na verdade, o principal 

valor do regime autonómico está na capacidade de criar legislação diferente para 

problemas diferentes ou idênticos mas com necessidade de soluções diferentes; mas na 

base disso é necessário ter-se cuidado para, a troco disso ou por causa disso, as regiões 

autónomas não colocarem sob a sua alçada mecanismos que, depois de bem vistas as 

coisas, o custo, à custa do próprio orçamento regional, surja mais custoso aos açorianos 

do que se estivesse na jurisdição do Estado, pior ainda quando a essa conclusão se 

perspetivasse que a Região Autónoma acabaria por não produzir o resultado esperado e, 

em resultado disso, em vez de se ter melhorado a autonomia, piorou-a. 

Dois exemplos hoje muito sérios e a merecer uma reflexão cuidadosa é a saúde e 

a educação: a saúde regional está inteiramente à custa da Região, quando a 

responsabilidade constitucional é do Estado, e o resultado está à vista; a educação, 

precisamente com a mesma situação, e talvez até mais grave ainda. 

Enfim, como linhas condutoras são boas, mas a sua operacionalização é o mais 

difícil – e certamente por isso não se diga nada sobre isso no Programa. 

 

2.2 Ideias do PS (
5
). 

O Programa do PS é mais extenso, mas também sustenta-se em linhas gerais, 

embora um pouco mais programático: relacionamento entre o Estado e a região 

Autónoma numa perspetiva de complementaridade, concertação e contratualização, no 

sentido de dotar os serviços regionais do Estado na região com recursos humanos e 

                                                 
(5) Consultar o texto no anexo II. 
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materiais; isto é, ajudar a Região por via dos serviços que o Estado presta diretamente 

na Região. Envolver as regiões autónomas no processo da construção europeia. 

Valorizar a Região Autónoma pelo papel importante que tem na questão da plataforma 

continental. Benefícios para o Estado do aproveitamento das relações que as regiões 

autónomas têm com outras regiões e estados federados. 

As primeiras ideias decorrem da Constituição. A última dirige-se mais em favor 

do Estado do que da própria Região. 

Tal como as propostas anteriores, a fraca indicação de exemplos práticos sobre 

as necessidades das regiões autónomas e a sua promessa de cumprimento, dificultam a 

perceção de tal pensamento. 

A questão da plataforma continental não é matéria fácil porque promove a 

interação com muitas áreas do Estado e das regiões autónomas. A Região Autónoma, 

em política de mar e oceanos, está a perder sem que as próprias regiões autónomas se 

queixem disso, sem que exijam uma maior participação. Por exemplo, nesse âmbito e 

no contexto da União Europeia, Lisboa tem vindo a concentrar na capital diversos 

serviços europeus – e as regiões autónomas estão fora dessa dinâmica, cujas 

consequências só daqui a uma década ou duas se perceberá a dimensão dos prejuízos 

políticos e autonómicos. 

 

 2.3 Ideias do BE (
6
). 

O BE apresenta um extenso programa para a Região Autónoma, 

individualizando cada uma das regiões autónomas e apontando em concreto as políticas 

que adotaria para as suas ideias. Pugna pela maior participação destas nos acordos 

bilaterais; reposição financeira às regiões autónomas através da alteração da Lei de 

Finanças das Regiões Autónomas; reforço do Estatuto Político Administrativo para as 

questões da Base das Lajes, na promoção da limpeza da pegada ecológica dos militares; 

do mar e da biodiversidade, promovendo a criação de um centro internacional de 

investigação do mar e das alterações climáticas. Aponta depois uma panóplia de 

                                                 
(6) Consultar o texto no anexo III. 

http://www.arnaldoourique.pt/


 
 

4 

 

OFÍCIO AUTONÓMICO nº15/2015 

Publicado em www.arnaldoourique.pt  
 

A AUTONOMIA NAS LEGISLATIVAS NACIONAIS DE 2015 

medidas concretas sobre os centros regionais da RTP, da saúde, das universidades e 

impostos. 

Trata-se dum programa concreto de políticas concretas. Em termos de 

pensamento autonómico, para além de defender princípios constitucionais, pouco 

adianta. 

 

2.4 Ideias do PPM-Partido Popular Monárquico (
7
). 

O PPM concretiza a ideia de que a Lei de Finanças das Regiões Autónomas deve 

ser blindada pela Constituição no sentido de promover a estabilidade dos povos 

insulares. 

 

2.5 Ideias PDR-Partido Democrático Republicano (
8
). 

O PRD, por fim, defende como imperativo um serviço de transporte aéreo 

adequado às populações das regiões autónomas. 

 

3. Revistos os programas desde modo sintético, podemos concluir que o 

património intelectual partidário sobre as regiões autónomas é pobre. Mas essa pobreza 

é compreensível: 1º, porque Portugal não vive num momento propício para revisões 

constitucionais. É certo que qualquer deputado na legislatura pode apresentar um 

projeto de revisão constitucional, mas não é crível que aconteça diferente de 2010 que 

detinha muitas propostas, mas não existiam, como agora, condições para alterar a 

Constituição. 2º, os dois maiores partidos, PSD e PS, que habitualmente acordam os 

termos das revisões constitucionais, não indiciam qualquer vontade de realizar uma 

revisão da Constituição; dizem ambos que a legislatura é possível por via do regime 

ordinário (
9
), mas isso não é suficiente – tal como não o foi na anterior legislatura (

10
). E 

                                                 
(7) Consultar o texto no anexo IV. 
(8) Consultar o texto no anexo V. 
(9) Nos termos do artigo 284º, nº1 da Constituição Portuguesa, a fiscalização ordinária acontece 

ao fim de cinco anos após a última revisão que, neste caso, foi em 2005. 
(10) Em 2010 foi iniciada, também em fase ordinária, uma revisão constitucional e que não 

chegou a concluir-se. Ver esse processo em Arnaldo Ourique, Oitava Revisão da Constituição 

Portuguesa Anotação Sobre os Projetos, Regime Autonómico e Representante da República para as 

Regiões Autónomas, vLex, Barcelona, 2010. 
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3º, porque os partidos/coligações partidárias tinham consciência que estas eleições, num 

momento em que ainda se está a sair da situação de “emergência nacional”, não era 

propícia para questões teóricas de constitucionalidade – como é o caso do sistema 

constitucional autonómico. 

Embora os dois principais partidos, a coligação PSD/CDS e o PS, mencionem 

que a legislatura está em modo de revisão constitucional, embora qualquer deputado 

possa iniciar o processo de revisão constitucional, não nos parece crível que pretendam 

tal desiderato nesta fase em que o país tem, vai ter dentro de semanas, um governo de 

minoria... 

Arnaldo Ourique 

Em Angra do Heroísmo, 12 outubro 2015. 

 

 

ANEXO I 

PPD-PSD/CDS-PP, Coligação Portugal à Frente, da página 128 do Programa: 

 

«Consolidaremos e aprofundaremos o modelo de autonomia das Regiões Autónomas, com base 

num diálogo permanente com os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, com particular 

incidência nas áreas da agricultura, do mar e das pescas, do ambiente, da energia, dos transportes, do 

turismo, da saúde, da segurança social e da fiscalidade. Aprofundaremos igualmente a cooperação na 

estratégia de participação das Regiões Autónomas nos processos de decisão europeia e na consagração do 

regime específico das ultraperiferias. Promoveremos ainda uma melhor clarificação da repartição de 

competências entre os órgãos de soberania e as Regiões Autónomas, ajustando em conformidade os 

mecanismos de controlo constitucional. Uma derradeira nota respeitante ao tema da revisão 

constitucional. Sabemos que a Assembleia da República que vamos eleger terá poderes ordinários de 

revisão constitucional tal como, aliás, já sucedia na atual legislatura. Os partidos da coligação estão 

conscientes de que a maioria de dois terços necessária para essa revisão depende da vontade politica, não 

apenas de ambos, mas também do maior partido da oposição. Esse facto desaconselha portanto um 

excesso de insistência neste ponto em tempo de campanha eleitoral. É conhecida a disponibilidade dos 

partidos da coligação para melhorias da lei fundamental e já mencionámos a importância de garantir, para 

futuro, que o abuso e o excesso de divida pública constituam um ónus profundamente injusto para as 

atuais gerações e para as gerações vindouras». 
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ANEXO II, 

PS, das páginas 37 e 38 do Programa: 

 

«Em 2016, completam-se quarenta anos sobre a data em que foi inscrita na Constituição da 

Republica este modelo de descentralização politica que denominamos como autonomia político-

administrativa. Hoje, como, então, na Assembleia Constituinte, o PS assume com orgulho o seu papel de 

partido das autonomias regionais, e reconhece a necessidade de ser aberto um novo ciclo no 

relacionamento do Estado com as regiões autónomas dos Acores e da Madeira. Há a necessidade 

imperiosa, não só de reconciliar o Pais com essa realidade, mas, sobretudo, de mobilizar as regiões 

autónomas para um novo patamar de relacionamento e de partilha de responsabilidades em beneficio, e 

para uma mais eficaz concretização, dos objetivos fundacionais da experiencia autonómica: a participação 

democrática dos cidadãos, o desenvolvimento económico-social e a promoção e defesa dos interesses 

regionais, bem como o reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre todos os 

portugueses. Para isso, existem algumas linhas-mestras de atuação do próximo governo, da 

responsabilidade do Partido Socialista, que importa referir: 

As autonomias regionais existem, desde logo, no interesse do próprio Estado. Elas também são a forma 

como, no território dos arquipélagos dos Acores e da Madeira o Estado se organiza para melhor prover a 

realização dos seus fins. Daqui deriva que e já tempo de ser ultrapassada uma perspetiva demasiado 

redutora e simplista do potencial e do papel que as regiões autónomas podem desempenhar. A uma visão 

que assenta o relacionamento entre o Estado e as autonomias regionais na antinomia, o PS propõe uma 

visão de complementaridade, de concertação e de contratualização. E a partir dessa visão que, não só se 

abrem novos horizontes para a ação das regiões autónomas, como se garantem melhores condições para 

uma intervenção mais efetiva e concreta do Estado. Nesse âmbito, assume particular relevância os 

recursos, humanos e materiais, para assegurar, nessa parte do território nacional, as funções do Estado; 

Quer na área da administração da Justiça, quer na área da Segurança, quer, ainda, no que respeita as 

Forcas Armadas, e necessário inverter rapidamente o rumo de desinvestimento e de degradação de 

condições para o exercício dessas funções; 

Essa não e uma questão das autonomias regionais. Essa e uma obrigação de um Estado digno desse nome; 

O Estado deve assumir a pedagogia das autonomias regionais. Apesar de já terem decorrido quarenta anos 

sobre a consagração das autonomias regionais, o facto e que elas permanecem como algo de 

desconhecido e, diríamos ate, incompreendido, para a generalidade da sociedade portuguesa. A forma 

como esta situação pode ser ultrapassada passa pela chamada das regiões autónomas a uma renovada e 

visível participação nas matérias que interessam ao Pais no seu todo. Em alguns casos, o que se torna 

necessário e simplesmente cumprir aquilo que o governo do PSD/CDS-PP demonstrou não ser capaz de 

cumprir, como e o caso, a título de exemplo, de convocar as regiões autónomas para participarem no 

processo de construção europeia e, inclusive, integra-las nas delegações nacionais envolvidas em 

processos de decisão ao nível europeu; 

As regiões autónomas constituem ativos do Pais cuja valorização se impõe. Nesta nova relação que o 

próximo governo liderado pelo PS pretende impulsionar com as regiões autónomas, a sua valorização 

como ativos do Pais e um dos objetivos que entendemos necessário. Um dos processos em que essa 

valorização se apresenta como mais evidente, e aquele que tem a ver com a extensão da plataforma 

continental portuguesa que, neste momento, se encontra em análise nas Nações Unidas. São os 

arquipélagos portugueses, sobretudo os Acores, que dão consistência e dimensão a esta pretensão 

portuguesa, e são as regiões autónomas que constituem imprescindíveis interlocutores para uma melhor 

efetivação das competências nacionais que sobre ela passarão a incidir. Esta e uma das áreas em que a 
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existência de regiões autónomas não deve ser vista como concorrencial ou obstaculizante [sic] da ação do 

Estado, mas sim como meio por excelência para a sua eficaz operacionalização; 

Outro domínio em que a valorização da ação das regiões autónomas revertera, também, em benefício do 

Estado, prende-se com o aproveitamento do enorme potencial que encerra o relacionamento privilegiado 

que as regiões autónomas tem com entidades infra estaduais estrangeiras, como províncias, estados 

federados, entre outros. Nestes casos, a contratualização e a mobilização de recursos nacionais a favor 

dessas relações privilegiadas que, no plano económico, politico ou cultural, as regiões autónomas podem 

desenvolver, e um caminho que deve ser trilhado e cujos benefícios revertem para todo o Pais». 

 

ANEXO III 

BE, das páginas 59 a 64 do Programa: 

 

«Região Autónoma dos Açores: 

A Autonomia na Região Autónoma dos Açores não é e não pode ser uma realidade jurídico-política 

acabada, pelo que o seu aprofundamento deverá passar essencialmente por alterações que consagrem 

maiores poderes de gestão aos órgãos de governo próprio da região sobre do seu património natural, bem 

como, alterações que potenciem a mudança do paradigma de desenvolvimento sócio económica e cultural 

em benefício de toda a sua população. 

Os acordos bilaterais internacionais: 

O reconhecimento da autonomia dos Açores, por parte da República, terá, forçosamente, de ser mais 

consequente. Não basta à Região Autónoma dos Açores ter um papel meramente consultivo, ou inclusive, 

de cenário para uma exploração desenfreada das suas riquezas subaquáticas e posição geoestratégica, por 

parte de multinacionais, dos interesses militares belicistas de uma qualquer potência estrangeira ou 

aliança ao serviço de interesses imperialistas. Impõe-se o reconhecimento da legitimidade da intervenção 

dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores, com competências mais abrangentes, em 

acordos internacionais que digam respeito aos Açores. Urge a definição jurídico-política da gestão 

partilhada do mar entre os órgãos da Região Autónoma dos Açores e Assembleia e Governo da 

República, e da intervenção e competências dos Açores nas relações respeitantes aos acordos 

internacionais. É fundamental que se reconheçam competências ativas à Região Autónoma dos Açores na 

participação em acordos bilaterais internacionais que lhes digam respeito, o que não se compagina com 

negócios extremamente lucrativos para grandes multinacionais, mas extremamente ruinosos para o país e 

para a Região Autónoma dos Açores e com servilismos, em prol de interesses alheios que só têm servido 

para atrasar o desenvolvimento económico da Região Autónoma dos Açores. 

Lei de Finanças Regionais: 

As transferências do Orçamento de Estado para a Região Autónoma dos Açores têm sofrido reduções, 

resultado da última alteração à Lei das Finanças Regionais, quando, simultaneamente, o Governo de 

direita da República desinveste nos serviços públicos que são da sua competência. É necessário alterar a 

Lei de Finanças Regionais repondo os valores pré austeridade da troika nas transferências para o 

Orçamento Regional e redução do diferencial da carga fiscal. 

Caminhos: Aplicação da Lei das Finanças Regionais de 2010. Aprofundar o Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores, no sentido de a dotar de um papel mais ativo e de lhe 

atribuir poder vinculativo nas questões nacionais que lhe digam respeito, assim como nos acordos 

internacionais. Denúncia do Acordo de Cooperação e Defesa entre os EUA e Portugal e consequente 

imposição de uma moratória aos EUA para que abandonem a base das Lajes, libertando-a de quaisquer 
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constrangimentos que impeçam o seu aproveitamento, valorizável pela sua posição geoestratégica, em 

prol da revitalização da economia regional e da ilha Terceira, assente no desenvolvimento de iniciativas 

prospetivas para viabilização económica, com fins pacíficos, das infraestruturas da base das Lajes. 

Iniciativas diplomáticas para garantir que a administração norte-americana compense os trabalhadores 

que venham a ser dispensados através de indemnizações majoradas e que se responsabilize pela limpeza 

da pegada ecológica resultante da sua presença militar na Base das Lajes. 

Investigar o mar e defender a biodiversidade: 

No contexto da formação superior e investigação, o Bloco considera estratégica a investigação sobre o 

mar e sua biodiversidade. O recente interesse pela exploração das riquezas dos fundos marinhos obriga a 

que Portugal se posicione estrategicamente na defesa do seu património do mar. Assim deverá ser criado, 

com o apoio de políticas públicas apropriadas e fundos públicos nacionais e europeus, um Centro de 

Investigação Internacional das Ciências do Mar e das Alterações Climáticas, que se enquadre no percurso 

de investigação que o Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) da Universidade dos Açores, na 

cidade da Horta. Este centro, estratégico na defesa dos recursos do mar, permite também a Portugal 

reforçar o seu empenho na defesa da plataforma continental portuguesa. A investigação desenvolvida no 

pólo da Horta da Universidade dos Açores, permite torná-lo no embrião natural deste centro internacional 

de investigação. 

Caminhos: Criação de um centro internacional de investigação do Mar e das Alterações Climáticas 

sediado na ilha do Faial, que possa contribuir para a investigação sobre a exploração do mar e dos fundos 

marinhos, de forma sustentável, e assim garantir o papel do país na defesa da plataforma continental 

portuguesa. Valorizar o papel do mar como fonte de riqueza pela sua biodiversidade, recursos biológicos 

e minerais, garantindo a proteção necessária para os seus ecossistemas marinhos e preservando a sua 

riqueza para as gerações vindouras, evitando que empresas multinacionais delapidem os recursos do 

fundo do mar do país. 

A formação superior na defesa da autonomia: 

As universidades das regiões autónomas têm desempenhado, desde a sua criação, um papel fundamental 

na formação de quadros e, dessa forma, no desenvolvimento da economia da região. Elas são um dos 

pilares para o desenvolvimento regional, promovendo a utilização dos recursos endógenos, potenciando o 

desenvolvimento sustentável das regiões e, em simultâneo, fomentando o debate democrático sobre os 

percursos alternativos para esse desenvolvimento. Ambas as instituições, que têm percursos diferentes, 

contribuem, de forma significativa, para a projeção além-mar das regiões autónomas. O Bloco entende 

que estas instituições são estratégicas e indispensáveis para o desenvolvimento das regiões autónomas. 

No caso dos Açores, que segundo uma estratégia de desenvolvimento harmonioso regional, têm sediados 

três polos da Universidade em três ilhas diferentes. Esta estratégia de disseminação da massa crítica pelo 

arquipélago, contribui decisivamente para um equilíbrio no desenvolvimento regional. 

Caminhos: Garantir o apoio às Universidades das regiões autónomas, reconhecendo o seu papel como 

promotoras do conhecimento em regiões ultraperiféricas. Garantir o apoio à tripolaridade da Universidade 

dos Açores, reconhecendo que este modelo de implementação na Região Autónoma dos Açores promove 

o desenvolvimento equilibrado da região. 

As regiões são parte que integram o todo nacional: 

As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, são parte de um todo nacional. As suas idiossincrasias 

são também uma fonte de riqueza para o país. Assim, as opções políticas quer nacionais quer europeias, 

que têm impacto no continente, também se repercutem em ambas as regiões mas, em muitos casos, com 

matizes e intensidades diferentes. O Bloco está atento às necessidades de diálogo e reivindicação das 

Regiões Autónomas, como forma a garantir o bem-estar do povo que nelas habitam, para assim, garantir 
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que os/as açorianos/as a viver no continente, ou em trabalho, usufruam dos mesmos direitos de acesso ao 

Serviço Nacional de Saúde, assim como a prestação de cuidados de saúde, de qualquer ordem, mas que 

não possam ser prestados na região, quer por razões técnicas, quer por outras razões, possam ser acedidos 

no continente. 

A extinção das quotas leiteiras e consequente liberalização do setor leiteiro começa a ter impacto 

significativo na atividade agropecuária do país e, sobretudo, na Região Autónoma dos Açores, 

repercutindo-se no preço do leite ao produtor. 

O desinvestimento nos centros regionais da RTP remeteu o serviço público de rádio e televisão dos 

Açores e da Madeira para uma existência mínima e, por vezes, para uma existência meramente simbólica. 

Urge pois, acabar com o atual modelo de serviço público menorizado de TV e substituí-lo por um modelo 

de cobertura amplo e mais próximo da realidade das nove ilhas do arquipélago. 

A segurança pública é uma obrigação do Estado, pelo que dever-se-á garantir o financiamento que 

assegure a operacionalidade das forças de segurança (PSP) na Região Autónoma dos Açores. 

A solução para a sobrelotação e ausência de condições no estabelecimento prisional de Ponta Delgada não 

deve passar pela transferência dos reclusos para o mega-estabeleci-mento prisional de Angra do 

Heroísmo, numa lógica completamente afastada da realidade insular e arquipelágica que por razões 

economicistas, centralizará, se a atual lógica não for contrariada, a população prisional da região numa 

única ilha, com prejuízo para o futuro dos reclusos e suas famílias. 

Caminhos: Clarificação da integração do Serviço Regional de Saúde no Serviço Nacional de Saúde. 

Garantir o apoio aos agricultores pelo fim das quotas leiteiras reconhecendo a sua importância para 

garantir a sustentabilidade, a curto prazo, da economia açoriana. Monitorização do preço do leite e 

medidas de apoio, em articulação entre a Região, Governo da República e instâncias europeias, para 

evitar a falência de muitas explorações e defender aquele que é o setor económico mais importante da 

economia da Região Autónoma dos Açores. Reforço do investimento na RTP e RDP Açores, por forma a 

dotar o centro regional com meios técnicos e humanos e de instalações adequadas para cumprir o serviço 

público de rádio e TV. Garantir o financiamento que assegure a operacionalidade das forças de segurança 

na Região Autónoma dos Açores, assim como o pagamento do subsídio de insularidade aos seus 

operacionais. Construção de um novo estabelecimento prisional em Ponta Delgada, para fazer face à 

sobrelotação e falta de condições das atuais instalações.  

Região Autónoma da Madeira 

Romper com a austeridade, resgatar a autonomia 

O Programa de Ajustamento Económico-Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEF) lançou um 

duplo programa de austeridade sobre os madeirenses e suspendeu muitas das conquistas autonómicas 

conquistadas desde o 25 de abril. Desde logo, os madeirenses foram impedidos de manter os impostos 

30% mais baixos do que no restante território nacional, como forma de compensar os custos da 

insularidade, o que fez com que os madeirenses tivessem o maior aumento de impostos do país. 

Com o fim do PAEF não podem persistir as medidas de austeridade. É necessário recuperar o diferencial 

de impostos eliminados pelo memorando regional, baixando os impostos sobre o consumo e sobre o 

trabalho como forma de reanimar a economia e criar emprego. 

Com cerca de 30% do orçamento da região a ir diretamente para o serviço da dívida a partir de 2016, é 

necessário garantir folga orçamental na região para o investimento público e serviços públicos essenciais. 

É necessária uma renegociação da dívida da Madeira, alargando prazos e baixando juros da mesma, 

garantindo a solidariedade nacional no sentido de cancelar uma parte desta dívida, na parte em que o 

http://www.arnaldoourique.pt/


 
 

10 

 

OFÍCIO AUTONÓMICO nº15/2015 

Publicado em www.arnaldoourique.pt  
 

A AUTONOMIA NAS LEGISLATIVAS NACIONAIS DE 2015 

Estado português é principal credor. Só assim é possível salvar a autonomia, garantir serviços públicos 

essenciais – Escola Pública, a Saúde acessível, transportes públicos e energia pública. 

Caminhos: Criação de condições para a recuperação do diferencial de impostos de 30% consagrado no 

Estatuto Político-Administrativo da Região, medida essencial para a recuperação económica da Região. 

Manutenção de um regime fiscal mais favorável para empresas que criem postos de trabalho efetivos na 

Região, paguem impostos e criem riqueza na Madeira. Rejeição de regimes fiscais que possibilitem a fuga 

aos impostos e retirem recursos à região. Extinção da Praça Financeira. Proceder, junto dos credores, a 

um cancelamento de parte significativa da dívida e à reestruturação da mesma, estendendo o prazo, 

diminuindo os juros e indexando a amortização da dívida ao crescimento do PIB na Região. Construção 

do novo hospital da Madeira». 

 

ANEXO IV 

PPM, ponto 18 do website 

 

«Autonomias Regionais – O PPM valoriza muito as autonomias regionais e considera que existe 

espaço para o seu aperfeiçoamento, nomeadamente no reforço das suas competências. Os Açores e a 

Madeira significam cerca de 80% do espaço de soberania nacional e representam um enorme potencial 

para o futuro. Nesse sentido, defendemos uma resposta positiva às aspirações autonomistas dos povos 

madeirense e açoriano. Nomeadamente, consideramos que a Lei de Finanças Regionais deve ser blindada 

constitucionalmente, no sentido de proteger as regiões da instabilidade decorrente da alteração das 

conjunturas partidárias hegemónicas no Governo da República». 

 

ANEXO V 

PDR, página 7 do programa 

 

«O PDR tomará medidas para diminuir as nefastas consequências para as populações da Região 

Autónoma dos Açores decorrentes da situação de dupla insularidade em que se encontram a maioria das 

ilhas desse arquipélago. Apesar de o estado português já não ser o proprietário da TAP, defendemos que 

sejam retomados os voos diretos do continente para outras ilhas. Para o PDR constitui um imperativo 

nacional o rápido melhoramento dos transportes entre todas as ilhas dos Açores». 
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