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Executivo diz que não escondeu qualquer
informação sobre contas públicas

A Direcção Regional do Orçamento e 
Tesouro reagiu ao comunicado do PSD 
sobre o Parecer à Conta da Região relativa 
ao ano de 2017, garantindo que o executi-
vo não escondeu informação. 

“O Governo Regional não escondeu 
qualquer informação sobre as suas contas 
públicas, pelo contrário, as mesmas têm 
vindo a melhorar a sua consistência, de 
forma significativa, no ano de 2017. E a 
prova disso mesmo é o reconhecimento 
do Tribunal de Contas de que foram aca-
tadas nove recomendações de anos ante-
riores”, lê-se no esclarecimento, divulga-
do na quarta-feira.

 “No que respeita à dificuldade do 
Tribunal de Contas em obter prova sufi-
ciente para certificar a posição da dívida 
da administração regional, trata-se de 
uma matéria da qual o Governo Regio-
nal não tem qualquer responsabilidade”, 
acrescenta o comunicado, que acrescenta 
que “a Direcção Regional do Orçamento 
e Tesouro apenas colabora com o Tribu-
nal de Contas, solicitando às instituições 
de crédito que certifiquem diretamente 
ao Tribunal de Contas a posição da dívida 

existente”.
“A falta de resposta de algumas insti-

tuições de crédito nunca poderá ser res-
ponsabilidade do Governo Regional e 
muito menos, como refere o comunicado 
do PSD, constituir qualquer omissão de 
prestação de informação”, afirma o execu-
tivo açoriano.

 Sobre a ADSE, o Governo Regional 
esclarece que “a Conta da Região é perfei-
tamente clara e objectiva, como já era do 
conhecimento do Tribunal de Contas e de 
todos os açorianos”.

A Direcção Regional refere ainda que 
“o Orçamento da Região para 2017 con-
templou, quer na receita, quer na des-
pesa (para pagamento aos beneficiários 
da ADSE), as dotações orçamentais, as 
quais foram aprovados pela Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores”.

Para o Governo açoriano, a Conta re-
flecte, assim, “exactamente a execução do 
Orçamento aprovado”, pelo que, segundo 
diz o comunicado, “não é, por isso, ver-
dade que esta matéria falseia as contas e 
engana os açorianos”. “Também já é do 

conhecimento do Tribunal de Contas e de 
todos os açorianos, que a partir do início 
de 2018, estas receitas deixaram de ser 
arrecadadas pela Região”.

No que respeita à dívida da Admi-
nistração Pública Regional, o Governo 
reafirma, “no âmbito do perímetro de 
consolidação, que a mesma regista exac-
tamente o valor apresentado pelo Go-
verno dos Açores, representando apenas 

41% do PIB da Região de 2017”.
“Clarifica-se, assim, que as contas pú-

blicas não escondem qualquer informa-
ção sobre a execução da administração 
pública regional, salientando-se que as 
Contas da Região reflectem a execução 
dos orçamentos regionais, nos exactos 
termos dos respetivos perímetros de con-
solidação”, conclui a Direcção Regional 
do Orçamento e Tesouro.

Carta aberta ao Exmo. Senhor Presidente 
do Governo dos Açores

Tenho seguido com alguma preocupação a po-
lémica sobre a questão do mar dos Açores. As de-
clarações públicas do Sr Presidente têm sido que 
o mar é dos Açores, é dos açorianos. Estou sobre 
estas declarações inteiramente de acordo, mas te-
nho ouvido declarações semelhantes em outros 
assuntos referentes a questões de quem domi-
na o quê chegando à triste conclusão que nunca 
somos nós a exercer este domínio. Exemplos: A 
Universidade e a Televisão, uma de importância 
para o conhecimento e cultura e outra apta para 
a divulgação e informação cuja importância é ob-
via. Quanto ao mar, seguimos o mesmo esquema 
dos anteriores com meras intenções, incluindo 
um projeto legislativo a propor a Assembleia da 
República para que nos seja concedido este do-
mínio até todos processos de intenção feita pelos 
poderes instituídos em Portugal, assim com as 
leis imanadas pela Assembleia da República são 
todas negativas as nossas intenções, assim como 
o Tribunal Constitucional. Será que o Presiden-
te não tem este conhecimento, ou será uma mera 
intenção dilatória para entreter açoriano até que 
a República decida o quê, e como pretende fazer, 
aliás como foi feito no caso dos exemplos ante-
riormente citados.

Vejamos o que impede a concretização do plano 
proposto pelo Sr. Presidente do Governo dos Açores.

1ª - A Constituição de 1976 nada tinha de 
referencia sobre o mar em geral. Na 1ª revisão da 
Constitucional foi incluído no Art.º 164 (reserva 
absoluta de competência legislativa A.R.) Alínea G 
- com a seguinte redação: Definição dos limites 
territoriais, da zona económica exclusiva e dos 
direitos de Portugal aos fundos marinhos con-

tíguos. Perante tal preceito constitucional como se 
poderá prever a concretização da exigência do Sr. 
Presidente do G.R.? Salvo se o Sr. Presidente da 
República atual fizer uma Lei semelhante à que fez 
o então presidente da República, General António 
de Spínola, com a Lei n* 7/74 de 27 de julho. Não 
estou a ver esta possibilidade.

2º - O Decreto-Lei 38/2015 que após pedido de 
inconstitucionalidade para o Tribunal Constitu-
cional, o mesmo declarou-a inteiramente constitu-
cional pelo Acórdão 136/2016 que valida o Artigo 
5º Alínea 3 do Decreto Lei 38/2015 acima citado, 
cuja redação é inteiramente inconcebível para o 
objetivo do Sr. Presidente do Governo dos Aço-
res, sendo a redação a seguinte: Os instrumentos 
de ordenamento do espaço marítimo nacional 
acautelam a programação e a concretização 
dos programas e planos territoriais preexis-
tentes com incidência sobre a área a que res-
peitem, por forma a assegurar a necessária 
articulação e compatibilização, identificando 
expressamente as normas incompatíveis dos 
programas e planos territoriais preexistentes 
que devem ser revogadas ou alteradas. O Arti-
go 8º do nosso Estatuto Político e Administrativo, 
contraria o estipulado no ordenamento do Espaço 
Marítimo Nacional, portanto sujeito a ser revoga-
do ou alterado. Será?

3º - O Acórdão do Tribunal Constitucional 
136/2016 página 26 refere que «no artigo 25º do 
RJIGT (Regulamento Jurídico dos Instrumen-
tos de Gestão Territorial) determina se que as 
regras e as diretrizes dos programas sectoriais 
e especiais as quais podem respeitar aos domí-
nios da defesa e segurança ou à salvaguarda de 
objetivos de interesse nacional, devem ser in-
tegradas nos instrumentos de ordenamento do 

espaço de espaço marítimo. Nestes casos, ainda 
que se trate meramente de identificar ou inte-
grar programas de defesa nacional, esta com-
petência deverá pertencer em exclusivo ao Es-
tado, não podendo ser partilhado com a Região 
Autónoma dos Açores».

Perante esta redação e sendo o mar identificado 
de interesse nacional, em que é ficamos? Pergunto 
ao Sr. Presidente do Governo dos Açores como será 
possível garantir o nosso domínio exclusivo do nos-
so mar. É possível que, por mera condescendência, 
tenhamos o nosso mar em regime de partilha, mas 
desta partilha nós ficamos com os tostões e eles com 
os milhões até que se esgote o que temos.

No entanto, temos ainda uma saída, se para 
tal houver engenho e arte e outra coisa que nes-
te caso é mais importante: ousadia de. Endereçar 
à Organização das Nações Unidas um pedido de 
inscrição da nossa Região Açores como território 
a descolonizar. Seguido de segundo pedido para o 
plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas 
da descolonização formal de acordo com a Carta 
Universal das Nações Unidas - Capítulo XI - Ar-
tigo 73º, Declaração relativa a territórios autóno-
mos. E de acordo com o Artigo 8º nº 2 da Cons-
tituição da República Portuguesa com seguinte 
justificação:

Ser ou não ser um povo colonizado não e um 
nome que o define, mas sim uma prática, exemplo: 
As colónias portuguesas em África eram designadas 
Províncias Ultramarinas e nós, como Região Autó-
noma, nunca. No entanto, os africanos e açorianos 
deixaram de ser colónias, cuja prática sempre foi e 
continua a ser a exploração dos recursos das coló-
nias a favor do colonizador. Prática comum a todos 
os sistemas coloniais, entre outras que ainda hoje 
prevalecem.
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