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2023 será, naturalmente, um ano 
diferente do anterior. 

A evolução da humanidade a isso 
conduz. E não vale a pena demonizar 
ou ter uma visão maniqueísta do fu-
turo, porque a História ensina-nos o 
contrário. 

Não é fácil manter uma visão po-
sitiva, quando o nosso quotidiano 
também é feito de incompreensões, 
de lutas intestinas e de conflitos tão 
devastadores como o que ora vive a 
Ucrânia com terríveis perdas de vidas, 
de permanente insegurança e devasta-
ção, com uma boa parte de população 
errante ou sem teto.

O exemplo de resiliência ucraniano, 
como já aconteceu no pós-guerra com 
outras nações, leva-nos porém a pen-
sar, que a força da razão é maior que a 
força das armas e que, os responsáveis 
pelos destinos dos povos deporão as 
armas.

É neste cenário de incerteza in-
ternacional que os Açores entram no 
Novo Ano. 

Embora longe do conflito, pode 
também acontecer que a guerra evolua 
para uma dimensão planetária e nesse 
contexto, a posição geoestratégica do 
arquipélago, no seio da NATO, volta-
rá a ter um papel determinante, como 
porta-aviões no Atlântico Norte. Oxalá 
esse papel não se repita, pois tal afeta-
ria, gravemente, as nossas vidas.   

 1. No domínio político, a con-
tinuar o atual contexto social e mili-
tar nos países da União Europeia e os 
programas de desenvolvimento deli-
neados para alavancar a estagnação 
gerada pela pandemia, prevejo que o 
Governo da coligação cumpra o man-
dato de quatro anos. Que o façam co-
locando os interesses das populações 
em primeiro plano, tendo por base a 
justiça, a equidade e o desenvolvimen-
to harmónico. 

Numa região de pequena dimen-
são, é fácil grupos económicos, leva-
dos por uma insaciável ganância de 
beneficiar de permanentes financia-
mentos públicos, tentarem mover os 
decisores em seu proveito. Tais atitu-
des, porém, alimentam a instabilidade 
social e laboral, agravam as situações 
de pobreza e prejudicam a execução 
de programas destinados a diminuir 
esse flagelo.    

Importa que o Governo tenha uma 
única voz de comando, liderante. Se 
assim fosse ter-se-ia evitado conflitos 
que não abonaram em favor da ima-
gem de unidade que deve ser a imagem 

de marca de um executivo coeso. 
Com dois anos de gestão deve o 

executivo ter um discurso mais pro-
ativo e mobilizador, sobretudo agora 
que as dificuldades económicas atin-
gem uma grande parte da população. 
Continuar a proclamar o sucesso da 
tarifa Açores, ou a comparar as suas 
decisões com os governos anteriores, 
é função dos tempos de antena, even-
tualmente dos funcionários políticos 
nas redes sociais, mas não dignifica 
quem tem de gerir o bem-comum, em 
tempos e áreas tão complexos como os 
que vivemos. 

O cidadão sabe reconhecer o bem 
e o mal feitos e o que exige é que se 
corrija os erros e se avance, sem olhar 
para trás. 

Por outro lado, vai sendo tempo 
de o Partido Socialista reconhecer 
os erros do passado e afirmar-se, na 
oposição, com novas ideias e projetos 
sobre o desenvolvimento dos Açores, 
conformando-os com os programas 
europeus. 

Vasco Cordeiro, Presidente do Co-
mité das Regiões da UE, com a sua ex-
periência governativa, tem a vantagem 
de acompanhar as novas tendências 
que se abrem à Europa das regiões e 
de perceber as etapas por que passa-
ram na sua dinâmica de desenvolvi-
mento. É uma valia  apreciável que 
aprendamos com as experiências dos 
outros, e que não se tem traduzido no 
discurso parlamentar. 

Além disso aquela função deverá 
proporcionar a vinda de represen-
tantes das Regiões aos Açores, para 
realizarem encontros de reflexão cujos 
contributos nos ajudarão a prosseguir 
o projeto europeu. Neste domínio 
muito há a fazer para nos colocarmos 

a par do pensamento europeu, pós-
pandemia. 

Vai sendo tempo de os represen-
tantes eleitos apresentarem ao elei-
torado o que pensam sobre o proces-
so de desenvolvimento insular, pois o 
que parece é que a ideologia reinante 
mantém-se  ancorada numa visão pas-
sadista de desenvolvimento, traduzida 
na política do betão armado e do sub-
sídio. A forma como os Açores irão 
aproveitar os fundos do PRR e de ou-
tros programas europeus, determina-
rá se tivemos capacidade de dar o tão 
desejado salto no crescimento econó-
mico, ou se nos manteremos na cauda 
das regiões da Europa, sem aproveitar 
as nossas potencialidades.

Estou na expetativa de saber se, a 
menos de dois anos das regionais, o 
PSD-Açores irá continuar a ser a mu-
leta de quatro pequenos partidos cujo 
ideário choca com a social democracia, 
ou se prefere ser o líder de uma direita 
“tuti-fruti”. 

O Presidente Bolieiro, qual bom-
beiro de serviço, desgasta-se a resolver 
enredos escusados, que só satisfazem 
interesses paroquiais e coutadas que 
estão a ameaçar a unidade insular. 

A experiência da governação, em 
meu entender, aconselha o PSD a as-
sumir-se sozinho em próximas elei-
ções, para não se repetir em 2024 o 
resultado das anteriores legislativas 
nacionais.

 2. No domínio económico, a 
pandemia e mais recentemente o con-
flito na Ucrânia, fez despoletar uma 
série de reflexões sobre quais as me-
lhores respostas da economia à crise 
energética, à contenção da despesa 
pública, à inflação, à perda de poder 
de compra e aos novos empregos da 
sociedade digital.

De certa forma “iludidos” com o 
bom desempenho da indústria turís-
tica, o tecido económico regional irá, 
certamente, sentir na pele a redução 
do poder de compra dos visitantes es-
trangeiros. Para  que tal não aconteça 
o empresariado deveria estar já a in-
vestir fortemente junto dos mercados 
emissores. De contrário, o arquipélago 
manter-se-á distante e só beneficiará 
com nichos de mercado muito espe-
cíficos.

Essa situação indesejável, afetará 
o mercado laboral que, com baixos 
salários não beneficiou dos proven-
tos empresariais, nem de formação 
profissional. A manter-se a situação, 
o problema da falta de mão de obra 

manter-se-á. 
A perda do poder de compra per-

mitirá avaliar até que ponto o setor 
primário – agricultura e pescas – re-
sistirá. Nas últimas semanas o con-
sumidor açoriano assistiu a uma es-
calada impressionante dos preços dos 
produtos lácteos locais, dos hortícolas 
e ate do peixe, com  implicações gra-
ves na dieta alimentar das famílias 
mais carenciadas. Daí exigir-se ações 
de fiscalização eficazes, ou um cabaz 
de compras de bens essenciais, preços 
fixos, ou o IVA a custo zero. Neste do-
mínio, o Governo tem demonstrado 
uma apatia perante os protestos silen-
ciosos dos consumidores. A ideia que 
fica é que as finanças regionais esta-
vam depauperadas e que o aumento 
dos produtos e a cobrança do IVA é 
uma opção política porque beneficia 
os cofres regionais.

Não me admira esta decisão, já que 
a Região solicitou ao Fundo de Auxílio 
Europeu às pessoas mais carenciadas 
financiamentos para 7.500 famílias 
poderem aceder a um cabaz de com-
pras, durante 10 meses. Mais uma vez 
a opção política da esmola, da mão es-
tendida... 

A economia não pode preocupar-se 
apenas com o tecido empresarial. Deve 
ter “o homem e as suas circunstâncias” 
no topo das preocupações.

Não sendo assim, o Estado, na sua 
plena aceção de promotor do bem-co-
mum, estará a fomentar  desequilíbrios 
sociais, pois os ricos são cada vez mais 
ricos e os pobres cada vez mais po-
bres.

 3. É no domínio social que 
todas as distorções se fazem sentir.

Os Açores enfrentam um dos pe-
ríodos mais difíceis da sua História. 
Os constrangimentos financeiros que 
assolam mais de um quarto da popula-
ção, sujeita a baixos salários e as defi-
cientes qualificações profissionais, são 
questões que devem merecer reflexão e 
decisões dos agentes económicos, go-
vernamentais, educativos e culturais. 

O envelhecimento e o declínio 
demográfico, confirmados no último 
Censo, vêm-se manifestando há várias 
décadas, sem que se tomasse medidas 
adequadas. 

Ainda recentemente o Conselho 
Económico e Social considerou o pro-
blema premente. Oxalá os responsá-
veis tomem ações concretas imediatas, 
envolvendo parceiros sociais, progra-
mas e apoios da União Europeia e as 
varias áreas da governação: da saúde 

Cenários na área política, ec
O que podemos esperar neste novo ano nas áreas política, económica e social da vida açoriana?

Foi a pergunta que fizemos a alguns dos nossos comentadores e colaboradores, atentos que estão, 
durante todo o ano, aos fenómenos mais marcantes na nossa Região. 


