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PLANO DE RECUPERÇÃO E RESILIÊNCIA - AÇORES 
 

PARECER 

 

As linhas gerais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) são conhecidas há alguns meses 

tendo as Associações empresariais, em particular, e a Parceria (CCIA, FAA, UGT-Açores e a 

AICOPA), em geral, manifestado o seu interesse em que este plano seja revisto no sentido de o 

tornar mais focado no desenvolvimento empresarial através da recapitalização das empresas, 

do salto digital e de um esforço extraordinário de requalificação da força de trabalho. 

O PRR enquadra-se, no momento atual, como uma perspetiva relativamente ao que deverá ser 

o futuro que será configurado, sobretudo, com o novo quadro de programação financeira 

europeu (QCA), já negociado, mas aguardando ainda regulamentação. O PRR foi sempre 

anunciado como o programa para lidar com os efeitos imediatos da pandemia, interligando-se 

com o QCA que seria o programa de consolidação de uma estratégia de longo prazo para a 

sustentabilidade do país. 

Certo é que nem o QCA está perto de estar definido e que o PRR demorará cerca de um ano a 

estar efetivamente “criado” com a previsão de que esteja finalmente validado um ano depois 

da sua fase inicial de configuração (a produção de uma vacina para a Covid 19 foi mais rápida). 

Certo também é que, tal como a vacina, as doses do tratamento chegarão lentamente e de 

forma desfasada ao longo de cinco anos (a perspetiva para a vacinação da população é menos 

demorada). Resta saber se este tratamento atacará efetivamente o impacto do vírus ou se 

estará dirigido a outros propósitos. 

No programa agora colocado a consulta pública a conclusão a que se chega é que, conforme 

configurado, o PRR terá um impacto dilatado no tempo e com uma forte tendência de focagem  
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na despesa pública. A bazuca de pólvora real é para o setor público, ficando a área produtiva 

com um vestígio de um tiro de pólvora seca, tal é a disparidade dos recursos mobilizados para 

um e para o outro setor. 

Reitera-se a importância da transição digital, da transição energética e da economia verde, mas 

estranha-se as prioridades atribuídas a cada uma destas parcelas sendo que ainda falta definir o 

programa estrutural por excelência que será o QCA. 

Entende-se, também, e subscreve-se a preocupação de agilização da chegada dos fundos 

europeus, mas existem enviesamentos de tal ordem grandes que podem comprometer a 

eficácia do programa em efetivamente salvaguardar a capacidade produtiva do país e das suas 

regiões sendo a nossa preocupação principal a região Açores. 

Com efeito, para a região Açores, é proposto um programa que aposta fortemente numa 

transição energética com 116 milhões de euros, para uma população pobre porque sub-

empregada com demasiados salários no limiar do mínimo e com índices de pobreza dos mais 

elevados do país. Sem prejuízo da importância deste objetivo estrutural questiona-se o seu 

peso neste programa quando o QCA está em vias de ser preparado. O programa também 

aposta fortemente na transição digital, mas foca-a quase exclusivamente na administração 

pública, no ensino e na saúde, sem uma palavra significativa para o digital nas empresas, o 

setor produtivo que faz a base económica real da economia dos Açores.  

Para as empresas mais afetadas pela pandemia restam 125 milhões de euros para a 

recapitalização através de instrumentos que nem estão ainda definidos. É como dizer que as 

perdas verificadas ao longo desta pandemia valem no PRR apenas 125 milhões de euros 

quando a queda da economia se deverá situar entre 400 e 500 milhões de euros só em 2020. 

2021 será mais um ano de elevadas perdas a juntar a 2020. 
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Entretanto, na generalidade, as políticas públicas implementadas foram no sentido de apoiar as 

empresas que se comprometeram com a manutenção de postos de trabalho e que em muito 

contribuíram para a manutenção das taxas de desemprego a níveis surpreendentemente 

baixas. É caso para se afirmar que às empresas que se colocaram na linha da frente da 

manutenção do emprego, em vez de se reestruturarem, conforme recomendava a conjuntura, 

o PRR, na sua versão atual, vira-lhes as costas. É, de certa forma, uma “traição”. 

De um documento estratégico para a recuperação, num momento como o atual, dizer que a 

resposta à crise é gastar mais numa transição energética mal explicada e em despesa 

concentrada essencialmente em serviços públicos é condenar a recuperação da economia ao 

fracasso. 

Elogia-se a colocação deste documento a consulta pública, mas lamenta-se que o seja apenas 

nesta altura quando a pressão é grande para que se o viabilize para que cheguem as verbas da 

Europa. 

Nos Açores, as Câmaras de Comércio apresentaram oportunamente ao governo a sua 

perspetiva. O PRR fica muito aquém das necessidades identificadas.  

No documento atual propõe-se, sem alterar o valor do envelope já negociado ou os eixos 

nacionais principais (Dimensão Climática, Dimensão Ambiental e Dimensão Digital), uma 

revisão significativa da parte do PRR dedicado aos Açores, no sentido de se atingirem vários 

objetivos:  

 

1. Reforçar a componente privada do programa; 

2. Reforçar a capacidade de recuperação da economia dos Açores na atualidade; 

3. Reforçar a componente produtiva da transição digital (inexistente na configuração 

atual). 
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V-Inicial

HABITAÇÃO Aumentar as condições habitacionais 60

RESPOSTAS SOCIAIS Combate à pobreza e exclusão social 35

Desenvolvimento do Cluster do Mar 32

Recapitalizar sistema empresarial 125

Empresa digital 0

Relançamento da agricultura 30

QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida 29

INFRAESTRUTURAS Circuitos logísticos 60

HIDROGÉNIO E RENOVÁVEIS Transição energética 116

ESCOLA DIGITAL Educação digital 38

Hospital digital 30

Modernização/digitalização administração pública 25

TOTAL Açores 580

INVESTIMENTO E INOVAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL

 

 

Na sua configuração atual a repartição do programa para os Açores é a seguinte: 
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V-Inicial Proposta Variação

HABITAÇÃO Aumentar as condições habitacionais 60 60 0

RESPOSTAS SOCIAIS Combate à pobreza e exclusão social 35 35 0

Desenvolvimento do Cluster do Mar 32 32 0

Recapitalizar sistema empresarial 125 195 70

Empresa digital 0 20 20

Relançamento da agricultura 30 40 10

QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida 29 29 0

INFRAESTRUTURAS Circuitos logísticos  60 60 0

HIDROGÉNIO E RENOVÁVEIS Transição energética 116 40 -76

ESCOLA DIGITAL Educação digital 38 35 -3

Hospital digital 30 20 -10

Modernização/digitalização administração pública 25 14 -11

TOTAL Açores 580 580

INVESTIMENTO E INOVAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIGITAL

 

 

 

 

No nosso entender, um programa mais equilibrado teria a seguinte distribuição: 

Deste quadro resulta claro o peso da transição energética (€116 milhões) e da transição digital 

pública (€93 milhões) e a total ausência de um programa para a transição digital das empresas. 

Os €29 milhões para a qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida são uma gota 

no oceano do défice de qualificações nos Açores. Os €125 milhões para a recapitalização 

empresarial são mais um paliativo do que uma cura para o rombo económico a que as 

empresas estão a ser sujeitas. 
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Nesta proposta: 

1. Mantém-se a resposta de combate à pobreza e exclusão social dada a continuidade da 

pandemia e os efeitos nefastos que tem tido nas camadas menos protegidas da 

sociedade. 

2. Reforça-se o programa para a recapitalização do sistema empresarial dada a continuada 

crise económica com particular enfase nas áreas associadas ao turismo; 

3. Estende-se aos Açores o Programa Empresa Digital, já existente na componente 

nacional; 

4. Reforça-se o programa de relançamento da agricultura (o das pescas está incluído no 

cluster do mar e deve merecer reforço dentro desta rubrica); 

5. Mantém-se a qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida como peça 

fundamental da recuperação; 

6. A transição energética é reduzida em 76 milhões de euros remetendo a intensificação 

deste propósito para o próximo QCA; 

7. A transição digital no setor público é reduzida em 24 milhões de euros, sem 

comprometer em nada a concretização dos objetivos propostos. 

Em suma, são reafectados 100 milhões de euros para que se melhore a capacidade de 

recuperação da economia transacionável, a única forma de, de forma consistente, relançar a 

base económica de produção e exportação do país, sem comprometer os objetivos essenciais 

do PRR mas antes reforçar as expetativas geradas à volta deste programa.  

Sublinha-se que as alterações estruturais já abordadas no PRR terão continuidade no QCA 

enquanto não será expectável que as medidas de recuperação desta crise o sejam. 

 

Ponta Delgada, 23 de fevereiro de 2021 

 


