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 Estudo para a Comissão REGI -  
A situação económica, social e territorial dos Açores (Portugal) 

 
A presente nota foi elaborada com o objetivo de fornecer informações para a visita aos Açores (Portugal) de 
uma delegação da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, entre 22 e 26 de maio 
de 2017, sendo as ilhas visitadas São Miguel e Terceira. 
 
1. Introdução  
O arquipélago dos Açores é uma região autónoma de Portugal localizada no Atlântico Norte, a 1 500 km da 
Europa continental (distância em relação a Lisboa). O arquipélago é de origem vulcânica e é composto por 
9 ilhas e vários ilhéus que pertencem a três grupos: 1) o Grupo Ocidental (com duas ilhas: Flores e Corvo); 
2) o Grupo Central (com cinco ilhas: Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira); e 3) o Grupo Oriental 
(com duas ilhas: São Miguel e Santa Maria, e 
os ilhéus das Formigas). A localização 
geográfica e a origem vulcânica dos Açores 
fizeram surgir uma ampla variedade de 
ecossistemas e paisagens. Alguns dos recursos 
naturais do arquipélago foram classificados pela 
UNESCO como reservas da biosfera (Corvo, 
Flores e Graciosa). Os Açores têm um clima 
marítimo, com uma temperatura média de 20,5 
°C no verão e 16 °C no inverno. A sua superfície 
marítima é de 954 496 km2, o que a torna uma 
das maiores zonas económicas exclusivas 
(ZEE) da União Europeia.1  
 

Fonte: Freguesias.pt 

São Miguel é a maior ilha do arquipélago dos Açores, com uma área de 759,41 km2. Com 65 km de 
comprimento e 16 km de largura máxima, a ilha é composta por dois maciços vulcânicos separados por uma 
cordilheira central de baixa altitude. O ponto mais alto é o Pico da Vara, com 1 080 m, situado no maciço 
oriental. As grandes crateras das Sete Cidades, Fogo e Furnas contêm maravilhosas lagoas de águas 
cristalinas2. A ilha é também a sede do governo regional e é constituída por 6 concelhos (ver mapa supra). 

De forma elíptica, a Terceira tem uma superfície de 381,96 km2, com 29 km de comprimento e 17,5 km de 
largura máxima. Um planalto, com a saliência suave da serra do Cume, domina a extremidade ocidental. A 
zona central é marcada pela grande e baixa cratera da caldeira de Guilherme Moniz e por numerosas crateras 
com pequenas lagoas, enquanto a leste se ergue um cone vulcânico com uma ampla caldeira, a serra de 
Santa Bárbara, com a altitude máxima da ilha, 1 023 m.3 A Terceira é composta por 2 concelhos (ver mapa 
supra). 
 
 

                                                           
1  Comissão Europeia, As Regiões Ultraperiféricas: Terras da Europa no Mundo, 2017.  
2  Governo dos Açores (consultado em 9 de março de 2017). 
3  ibid. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/rup_eu_lands_world_pt.pdf
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/menus/topocima/azores/?lang=pt&area=ct
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O arquipélago dos Açores tem uma população de 245 766 habitantes (Serviço Regional de Estatística, 
dados de 2015), desigualmente distribuídos pelas várias ilhas. Cerca de 56 % da população vive em São 
Miguel, 23 % na Terceira e 21 % nas restantes 7 ilhas. 
 
Quadro 1: Dados estatísticos 

Bandeira 
 

Principais cidades 
Ponta Delgada (São Miguel, sede do 
Governo Regional) e Horta (Faial, sede da 
Assembleia Legislativa) 

Superfície total:  2 322 km2 
População 245 766 habitantes (2015, SREA) 
Densidade populacional 105,3 por km2 (2015, SREA) 
PIB per capita: 15 383 euros (2015, SREA) 
PIB por habitante em PPC  
(UE-28 = 100; Portugal = 76,8) Açores = 69,2 (2014, INE) 

PIB a preços correntes de 
mercado 3 731 milhões de euros (2014, Eurostat) 

Taxa de desemprego 11,1 % (a mesma de Portugal no seu 
conjunto, 2016, INE) 

Taxa de emprego 59,7 % (2015, INE) 
Taxa de abandono precoce de 
educação e formação  26,9 % (2016, INE) 

Licenciados por 1 000 
habitantes 

20,2 (total para Portugal: 77,4 ‒ 2011/2012, 
INE) 

Fontes: Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), Instituto Nacional de Estatística (INE),  
Eurostat, Governo Regional dos Açores. 

 

Sistema político-administrativo dos Açores: Desde 1976, os Açores gozam do estatuto de região 
autónoma com o seu próprio regime político-administrativo, possuindo órgãos de governo próprio, ou seja, o 
Governo Regional e a Assembleia Legislativa4. O Governo Regional é o órgão executivo da região e o órgão 
superior da administração regional. É também politicamente responsável perante a Assembleia Legislativa. 
A Assembleia Legislativa é composta por 57 deputados, eleitos de 4 em 4 anos por sufrágio universal direto, 
e, além dos respetivos poderes legislativos, exerce funções de acompanhamento da atividade do Governo 
Regional. Nos Açores existem 19 concelhos. 

Enquanto região autónoma, os Açores têm poder tributário próprio e têm o poder de adotar o plano de 
desenvolvimento económico e social regional e o orçamento regional e de participar nas negociações de 
tratados e acordos internacionais que digam respeito à região. Podem também legislar em matéria de política 
agrícola, pescas, mar e recursos marinhos, comércio, indústria e energia, turismo, infraestruturas, ambiente 
e ordenamento do território5. 
  

                                                           
4  Constituição da República Portuguesa, Título VII, Regiões Autónomas, Regime político-administrativo dos Açores. 
5  Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro de 2009. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.alra.pt/documentos/estatuto_pt.pdf
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Quadro 2: Resumo político  

Representante da 
República Pedro Manuel dos Reis Alves Catarino 

Presidente da Assembleia  
Legislativa Ana Luísa Pereira Luís 

Composição da 
Assembleia Legislativa ‒ 
Grupos políticos 

Partido Socialista (PS) 30 deputados 
Partido Social Democrata 
(PSD) 19 deputados 

Partido do Centro 
Democrático Social ‒ 
Partido Popular (CDS-PP) 

4 deputados 

Bloco de Esquerda (BE) 2 deputados 

Partido Comunista (PCP) 1 deputado 

Partido Popular 
Monárquico (PPM) 1 deputado 

Presidente do Governo 
Regional  

Vasco Alves Cordeiro (nomeado pelo 
Representante da República) 
No Governo Regional, a Direção Regional 
do Planeamento e Fundos Estruturais é a 
autoridade de gestão do Programa 
Operacional Regional dos Açores (Diretor: 
Rui Manuel Gaiola Von Amann). 

Eleições para a Assembleia 
Legislativa 

Próximas: 2020 
Mais recentes: 2016 

Fontes: Governo Regional e Assembleia Legislativa, março de 2017. 

Economia e mercado de trabalho: A economia da região baseia-se sobretudo nos serviços, com a 
administração pública a assumir um importante papel em termos de emprego, seguidos do comércio por 
grosso e a retalho, transportes e atividades de alojamento e restauração (ver quadro infra). Os setores da 
agricultura (com forte incidência na produção leiteira) e das pescas são também muito importantes para a 
economia dos Açores. No que respeita à agricultura e atividades primárias, o respetivo Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) regional tem sido marcado por uma redução progressiva: estas atividades representavam 8,5 % 
do VAB regional em 2009 (percentagem que continua a ser elevada quando comparada com a de Portugal 
no seu conjunto ‒ ou seja, 2,3 % do VAB nacional). Há uma grande dependência do trabalho familiar (cerca 
de 80 %). Em geral, os produtores agrícolas têm um nível de escolaridade baixo e os custos de transporte 
tornam os produtos agrícolas menos competitivos em termos de exportação. Nos últimos anos, não obstante 
a importância da produção leiteira, outros produtos ganharam peso na estrutura produtiva do arquipélago. 
Neles se incluem os cereais, os produtos hortícolas, a fruta, as flores e plantas ornamentais, o vinho e as 
culturas industriais.  

A indústria é sobretudo do tipo agroalimentar (queijo, leite, manteiga, vinho e transformação agroflorestal) e 
desempenha um papel menos importante na economia do arquipélago. Graças às paisagens, ecossistemas 
e biodiversidade naturais dos Açores, o turismo tem vindo a ganhar peso na região: isto aplica-se tanto ao 
setor do turismo em si, como a um vasto leque de atividades com ele relacionadas. Por fim, os últimos anos 
têm sido caracterizados por um esforço de diversificação em vários setores económicos, sendo concedida 
especial atenção às novas tecnologias, a fim de promover vantagens mais competitivas para a região através 
da modernização e reestruturação de algumas das suas estruturas produtivas6. 
  

                                                           
6  Região Autónoma dos Açores, Pressupostos e elementos de contextualização para o Plano de Ação 2014-2020, 2013. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/activity/outermost/doc/plan_action_strategique_eu2020_acores_pt.pdf
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Quadro 3: Emprego nos Açores (pessoas com idades compreendidas entre 15 e 64 anos), por 
atividade económica (em milhares), em 2015 

Emprego por atividade económica 2015 
Agricultura, silvicultura e pescas 10,3 
Indústria (exceto construção) 9,5 
Construção 6,6 
Comércio por grosso e a retalho, transportes 
e atividades de alojamento e restauração 25,7 

Informação e comunicação Sem dados 
Atividades financeiras e de seguros Sem dados 
Atividades imobiliárias Sem dados 
Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares; atividades 
administrativas e de serviços de apoio 

4,9 

Administração pública, defesa, educação, 
saúde e ação social  34,2 

Atividades artísticas, de espetáculos e 
recreativas; outras atividades de serviços; 
atividades das famílias e organizações e 
entidades extraterritoriais 

9,8 

Total  103,5 
Fonte: Eurostat, 2015. 

 
Segundo o Governo Regional, os Açores registaram em 2016, pelo terceiro ano consecutivo, um forte nível 
de crescimento económico: o PIB aumentou 2 %, enquanto a média nacional foi de 1,4 %. Todavia, apesar 
deste crescimento recente, as debilidades económicas e sociais estruturais ainda obstam ao pleno 
desenvolvimento do potencial da região (ver, por exemplo, a distribuição do PIB regional por ilha em 2014, 
que é caracterizada por uma forte desigualdade, com o PIB regional essencialmente concentrado em São 
Miguel e na Terceira). 
 
Quadro 4: Distribuição do PIB regional por ilha ‒ 2014 

Santa 
Maria 

São 
Miguel Terceira Graciosa São 

Jorge Pico Faial Flores Corvo TOTAL 

2,8 % 58,2 % 21,5 % 1,5 % 3,3 % 5,0 % 6,2 % 1,3 % 0,2 % 100,0 % 
Fonte: Serviço Regional de Estatística: PIB por Ilha.  

 
2. Períodos de programação anteriores: síntese  
Os Açores recebem financiamento da UE desde 1986, ano em que Portugal aderiu à União Europeia. Antes 
dessa data, receberam apoio da UE a partir do instrumento de pré-adesão. Além disso, o arquipélago é 
reconhecido pelo artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia como uma região 
ultraperiférica (RUP), em virtude do seu afastamento, insularidade, pequena superfície, relevo e clima difíceis 
e dependência económica em relação a um determinado número de produtos7. Por conseguinte, os Açores 
beneficiam de medidas específicas, como por exemplo a suspensão dos direitos da Pauta Aduaneira Comum 
aplicáveis às importações de determinados produtos industriais e taxas reduzidas do imposto especial de 
consumo aplicadas aos licores e aguardentes produzidos e consumidos localmente. Desde 1991, estão 
ainda previstas medidas suplementares, como dotações adicionais do FEDER e medidas agrícolas 
(programas POSEI), financiadas a partir do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e destinadas a 
contribuir para a preservação da produção leiteira regional e do setor da carne)8.  

                                                           
7  Artigo 349.º do TFUE. 
8  Comissão Europeia, Relatório relativo à aplicação do regime de medidas específicas para a agricultura a favor das regiões 

ultraperiféricas da União (POSEI), COM(2016)0797, 2016, e Memorando conjunto das regiões ultraperiféricas, Quarto Fórum 
das Regiões Ultraperiféricas, 30-31 de março de 2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2016:797:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2016:797:FIN
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/memorandum_rup2017.pdf
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Quadro 5: Açores ‒ Financiamento da UE desde 1985 (FEDER, FSE, FC), em euros 

 FEDER FSE Fundo de 
Coesão 

1985/86-88 19 756 072,54 1 616 094,00 0,00 
1989-93 289 406 947,05 371 481,20 0,00 
1994-99 547 936 750,65 61 647 416,57 0,00 
2000-06 723 403 447,55 126 683 090,78 49 748 975,86 
2007-08 166 823 638,57 15 844 169,92 23 595 884,93 

Fonte: Tribunal de Contas. Pareceres sobre as contas da Região Autónoma dos Açores de 1987 a 20089. 
 
Até ao início dos anos 90, o PIB per capita dos Açores correspondia a 42 % da média da UE. No entanto, a 
situação começou a mudar a partir do final da década, graças, em parte, à contribuição dos fundos 
comunitários10. A partir de 2008, em virtude da crise económica e financeira, e aproximadamente até 2013, 
registou-se um abrandamento económico nos Açores, acompanhado de despedimentos em 2010 e 2011 e 
elevadas taxas de desemprego (17 % em 2013, em comparação com 4,3 % em 2007). Nos períodos de 
programação anteriores, o investimento cofinanciado pela UE destinava-se às infraestruturas de base e 
estruturas sociais e económicas.  
 
No período de programação de 2007-2013, por exemplo, os Açores foram abrangidos pelo objetivo 
«Convergência» e geriram um programa operacional regional com contribuições do FEDER no valor de 
966 milhões de euros (sendo o montante total do programa 1,2 mil milhões de euros). No período de 
programação anterior, o financiamento do FEDER tinha como principais prioridades assegurar a eficiência 
da produção económica, criar empregos, contribuir para a coesão e o equilíbrio na região e promover o 
acesso da população a níveis mais elevados de qualificações, bem-estar e qualidade de vida. A região 
beneficiava também de financiamento do FSE (190 milhões de euros)11 e do FC (destinado, por exemplo, à 
melhoria das redes regionais das infraestruturas, como portos e aeroportos). Além disso, no período de 
2007-2013, e pela segunda vez, os Açores participaram no programa de cooperação transnacional 
«Madeira-Açores-Canárias», com um investimento de 55 milhões de euros através do FEDER.  
 
Quadro 6: Açores: FEDER ‒ Dotações 2007-2013 por eixo prioritário 

Eixo prioritário Investimento da UE Contribuição 
pública nacional 

Contribuição 
pública total 

Estimular a criação de riqueza e de 
empregos nos Açores 344 444 353 60 784 298 405 228 651 

Qualificar e integrar a sociedade dos 
Açores 233 781 483 41 255 556 275 037 039 

Melhorar as redes regionais das 
infraestruturas ligadas às 
acessibilidades 

170 989 709 30 174 655 201 164 364 

Valorizar e qualificar o sistema 
ambiental 147 532 671 26 035 177 173 567 848 

Compensação dos custos adicionais 
ligados à situação ultraperiférica dos 
Açores (subsídio RUP) 

65 600 833 65 600 833 131 201 666 

Assistência técnica 4 000 000 705 882 4 705 882 
Total  966 349 049 224 556 401 1 190 905 450 

Fonte: Comissão Europeia, DG REGIO, Programa Operacional «Açores», 2007-2013. 

                                                           
9  Ana Cristina Bettencourt Medeiros, «Contributo para o estudo do impacto dos Fundos Comunitários na Economia e no 

Emprego da Região Autónoma dos Açores», Universidade dos Açores, 2010. 
10  Comissão Europeia, Região Autónoma dos Açores: Plano de Ação 2014-2020, COM(2012)0287, 2013. 
11  Comissão Europeia, DG REGIO, Programa Operacional «Açores», 2007-2013. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/azores_pt.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/atlas/programmes/2007-2013/portugal/operational-programme-azores
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Segundo o relatório anual regional12 sobre o Programa Operacional dos Açores para o período de 
programação de 2007-2013, comparticipado pelo FEDER, em 2014 registou-se uma taxa de execução de 
96,1 % (sendo 2015 o último ano para a execução do programa operacional). À semelhança dos anos 
anteriores, 51,2 % do investimento do FEDER concentrou-se em São Miguel e na Terceira (onde vive a 
maioria da população). O investimento centrou-se em operações ligadas a quatro atividades económicas 
principais, designadamente construção, administração pública, transportes e infraestruturas sociais. O 
mesmo relatório destaca alguns dos principais resultados para a região no final de 2014, como, por exemplo:  

• cerca de 305 empresas beneficiadas no âmbito das ajudas diretas às empresas, das quais 91 eram 
empresas em fase de arranque; 

• 511 empregos criados;  

• 14 843 alunos beneficiados com uma série de intervenções nos sistemas de ensino;  

• aumento dos agregados domésticos com ligação à Internet (70 % em 2014, em comparação com 
37 % em 2006);  

• aumento de 73 % do número de visitantes de espaços culturais (por referência ao valor de 2007);  

• mais 100 727 habitantes com água corrente; 

• cerca de 2 460 beneficiários diretos dos projetos de intervenção social; 

• 595 km de rede viária construída ou renovada com apoio do FEDER. 
 
Em suma, a política de coesão da UE tem sido muito importante para os Açores. Em termos 
macroeconómicos, tem tido um impacto positivo no PIB regional (com um aumento de 3,4 % nos últimos 
30 anos), impulsionando o investimento e o emprego. Além disso, considera-se que a melhoria significativa 
das condições de vida e oportunidades de emprego locais decorrente do financiamento da UE permitiu que 
os Açores fixassem a sua população, evitando o seu êxodo e consolidando a tendência de convergência13. 
 
 
3. Política de coesão da UE para o período 2014-2020  
 
3.1. O vos e fundos: o contexto português 
Para o período de programação de 2014-2020, foram atribuídos a Portugal, através dos FEEI, 25,79 mil 
milhões de euros14, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento socioeconómico do país. Através de 
programas operacionais nacionais e programas operacionais regionais, foram estabelecidas ações 
concretas, como se segue: 

6 programas operacionais nacionais: 1 FEDER/FSE/FC ‒ Competitividade e internacionalização; 
1 FSE ‒ Capital humano; 1 FEAMP ‒ Assuntos marítimos e pescas; 1 FSE/IEJ ‒ Inclusão social e 
emprego; 1 FC ‒ Sustentabilidade e eficiência na utilização dos recursos; 1 FEDER ‒ Assistência 
técnica; 

10 programas operacionais regionais: 7 programas plurifundos FEDER/FSE e 3 programas 
monofundo (desenvolvimento rural).  

 
Para além dos programas operacionais acima referidos, Portugal participa ainda em 9 programas de 
cooperação territorial europeia (a saber, 1 programa de cooperação transfronteiriça (Espanha-Portugal), 
4 programas de cooperação transnacional e 4 programas de cooperação inter-regional). 
 
  
                                                           
12  Região Autónoma dos Açores, Relatório Anual de Execução 2014, 2015. 
13  Duarte Rodrigues, The EU Funds in Portuguese Outermost Regions ‒ Relevance, results and challenges [Os fundos da UE 

nas regiões ultraperiféricas portuguesas ‒ Relevância, resultados e desafios], Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 
Quarto Fórum das Regiões Ultraperiféricas, Comissão Europeia, 30-31 de março de 2017. 

14  Comissão Europeia, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento ‒ Portugal: Ficha Informativa, 2016.  

http://www.qren.pt/np4/file/4930/RelAnualExec2014Aprovado_9_CA.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/rup2017/4_5_rodrigues.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_pt_pt.pdf
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3.2. Objetivos e fundos: os Açores 
Os Açores são uma das 4 regiões portuguesas (nível NUTS 2) pertencentes à categoria de regiões menos 
desenvolvidas (ou seja, PIB per capita inferior a 75 % da média da UE-27), e o período de programação de 
2014-2020 é considerado um ponto de viragem para o arquipélago. Apesar de o atual período de 
programação ter arrancado com perspetivas económicas incertas para a região, espera-se que o 
investimento continuado combata algumas das principais debilidades dos Açores, que estão ligadas à 
dimensão reduzida e fragmentação do mercado de trabalho local, ao facto de as atividades 
económicas regionais estarem concentradas num conjunto limitado de setores e nas ilhas de maior 
dimensão, a uma excessiva dependência do mercado externo e a um investimento insuficiente nos 
setores da inovação.  
 
No atual período de programação, os Açores gerem 2 programas operacionais regionais: 1 programa 
plurifundos (FEDER/FSE) e 1 programa monofundo (desenvolvimento rural). Além disso, a região participa 
ainda diretamente no programa de cooperação territorial europeia (CTE) «Interreg V-A Madeira-Açores-
Canárias (MAC)». Este programa tem como objetivos proteger o ambiente, estimular o turismo e o 
crescimento económico e interligar a investigação e o desenvolvimento. O seu orçamento total ascende a 
130 milhões de euros (dos quais 110,6 milhões são provenientes do FEDER)15. 
 
No que diz respeito ao programa operacional regional plurifundos (FEDER/FSE), as contribuições da UE 
elevam-se a 1,1 mil milhões de euros, incluindo o subsídio especial RUP de aproximadamente 57 milhões 
de euros (orçamento total do programa = 1,3 mil milhões de euros, com uma taxa de cofinanciamento de 
85 %). Em consonância com as prioridades da Estratégia Europa 2020, o programa visa16: 

• a promoção de conhecimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) para as PME; 

• a promoção da competitividade das empresas da região; 

• a promoção de transporte sustentável, principalmente através do desenvolvimento e da melhoria de 
sistemas de transportes com baixas emissões de carbono; 

• o investimento na educação, formação e formação profissional para aquisição de competências e 
aprendizagem ao longo da vida; 

• o apoio ao desenvolvimento de fontes de energias renováveis e à melhoria da eficiência energética 
das empresas e dos edifícios; e 

• a promoção de emprego sustentável e de qualidade e apoio à mobilidade laboral. 
 
Este programa operacional concentra 84 % dos recursos disponíveis nos objetivos temáticos (OT) 3, 7, 
8, 9 e 10. O OT 3 (ou seja, aumentar a competitividade das PME) concentra 24 % dos recursos do FEDER 
e está em harmonia com a estratégia RIS3 para os Açores, definida essencialmente em torno da indústria 
agroalimentar, do turismo e da exploração dos recursos marinhos, com quatro aspetos principais: 1) focar 
os investimentos num conjunto limitado de opções, com base nas vantagens competitivas endógenas e na 
especialização internacional; 2) combinar um conjunto de instrumentos de política, procurando sinergias e 
melhorias na eficiência; 3) mobilizar os atores locais através de um processo empreendedor de descoberta; 
e 4) melhorar as ligações internas e externas, posicionando os Açores em cadeias de valor globais17. 
 
O OT 7 (ou seja, promover transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede) concentra 9 % dos recursos do FEDER; o OT 8 (ou seja, promover a sustentabilidade 
e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores) representa 9 % dos recursos do FSE; o 
OT 9 (ou seja, promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação) representa 15 % dos 

                                                           
15  Comissão Europeia, Espanha-Portugal: UE investe quase 111 milhões de euros para promover a cooperação entre os 

3 arquipélagos da Madeira, Ilhas Canárias e Açores, junho de 2015. 
16  Comissão Europeia, DG REGIO, Programa Operacional Regional dos Açores, consultado em 27 de março de 2017, e 

Portugal 2020, Brochura ‒ Programa Operacional Regional dos Açores 2014-2020 financiado pelos fundos estruturais FEDER 
e FSE, 2014. 

17  Governo dos Açores, RIS3 Açores, 2012. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/newsroom/news/2015/06/spain-portugal-eu-invests-almost-eur111-million-to-promote-cooperation-across-the-3-archipelagos-of-madeira-canary-islands-and-azores
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/newsroom/news/2015/06/spain-portugal-eu-invests-almost-eur111-million-to-promote-cooperation-across-the-3-archipelagos-of-madeira-canary-islands-and-azores
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/atlas/programmes/2014-2020/portugal/2014pt16m2op004
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/BROCHURAS%20PO/brochura%20PO%20ACORES%202020.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/BROCHURAS%20PO/brochura%20PO%20ACORES%202020.pdf
http://web.spi.pt/ris3acores/prioridades.html
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recursos do FEDER e do FSE; e o OT 10 (ou seja, investir na educação, na formação, nomeadamente 
profissional, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida) concentra 20 % dos recursos do 
FEDER e do FSE (em partes iguais)18. Além disso, o apoio específico concedido a partir do FEDER tendo 
em conta o estatuto dos Açores como região ultraperiférica será aplicado através do financiamento de 
serviços públicos de transporte de passageiros inter-ilhas, com vista a estimular o mercado regional por meio 
do aumento das economias de escala e do reforço da capacidade de criação de emprego. 
 
Alguns dos impactos esperados até ao final do atual período de programação são a criação de 325 novas 
PME e o investimento em 720 PME existentes; uma redução das emissões anuais de gases com efeito de 
estufa equivalente a 47 435 toneladas de CO2; e a criação de 2 845 empregos19.  
 
Até à data, e de acordo com os dados financeiros disponíveis até dezembro de 2016, foram utilizados 17,9 % 
dos recursos do FEDER (ou seja, cerca de 183 milhões de euros) e 19,6 % dos recursos do FSE (ou seja, 
cerca de 72 milhões de euros) (ver gráfico infra). Segundo a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, no 
atual período de programação, o nível de aplicação dos FEEI nos Açores é elevado quando comparado com 
a média nacional (ver gráficos infra)20. 
  
 
Gráfico 1: Programa Operacional Regional dos Açores 2014-2020 ‒ execução por fundo (custo total 

- % do programado) 

 
Fonte: Portal de dados abertos dos FEEI, dados financeiros de dezembro de 2016. 

 
 
Gráfico 2: Portugal ‒ aplicação dos fundos estruturais, 2014-2020 (dados até dezembro de 2016) 

 
Fonte: Duarte Rodrigues, Quarto Fórum das Regiões Ultraperiféricas, Comissão Europeia, 30-31 de março de 2017. 

 
 
  
                                                           
18  Portugal 2020, Programa Operacional Regional dos Açores 2014-2020 financiado pelos fundos estruturais FEDER e FSE, 

2014. 
19  Comissão Europeia, DG REGIO, Programa Operacional Regional dos Açores, consultado em 27 de março de 2017. 
20  Duarte Rodrigues, The EU Funds in Portuguese Outermost Regions ‒ Relevance, results and challenges [Os fundos da UE 

nas regiões ultraperiféricas portuguesas ‒ Relevância, resultados e desafios], Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 
Quarto Fórum das Regiões Ultraperiféricas, Comissão Europeia, 30-31 de março de 2017. 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Programas%20Operacionais/TEXTOS%20INTEGRAIS%20DOS%20PO/PO_Azores_11Dez14.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/pt/atlas/programmes/2014-2020/portugal/2014pt16m2op004
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/rup2017/4_5_rodrigues.pdf
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4. Principais desafios e oportunidades para o futuro 

À semelhança de outras pequenas economias e regiões ultraperiféricas, a economia dos Açores está mais 
vulnerável em termos de resposta às crises. Além disso, existem ainda desafios de desenvolvimento em 
virtude da localização geográfica do arquipélago, que implica custos adicionais (transporte, logística, 
energia), bem como condicionalismos que se opõem à integração económica e social com outros territórios 
nacionais e da UE. Há também falta de massa crítica para determinados projetos económicos, financeiros 
ou científicos. Para além disso, é difícil equilibrar os processos de produção tradicionais, as condições de 
vida locais e a proteção do ambiente e dos ecossistemas com a necessidade de impulsionar a economia 
local a fim de poder competir num mundo globalizado. 

Todavia, a região oferece também muitas oportunidades devido à sua posição geoestratégica (é uma 
ligação atlântica a outros continentes) e à sua biodiversidade. O potencial turístico ancorado num valioso 
património natural e cultural é igualmente muito importante para a economia regional. Os Açores estão 
também expostos a fenómenos relacionados com as alterações climáticas. No entanto, também este facto 
pode representar uma oportunidade para o desenvolvimento de projetos-piloto para medidas de atenuação 
e adaptação, estando já em curso alguns projetos dessa natureza, como a produção de energia geotérmica. 
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Anexo I ‒ Mapas pormenorizados das ilhas de São Miguel e Terceira 

 

Mapa: São Miguel  

 
Fonte: Via Michelin.  

 
Mapa: Terceira 
 

 
Fonte: Via Michelin. 
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Anexo II ‒ Projetos a visitar pela delegação do PE 
 

Ilha de São Miguel 
 

• Universidade dos Açores ‒ Interreg V-A Madeira-Açores-Canárias (MAC) ‒ Período de 
programação de 2014-2020 
 

> Projeto REBECA 
Síntese: Este projeto visa criar uma rede de coleções de microalgas e cianobactérias nos arquipélagos 
da Macaronésia (Açores, Madeira e Canárias) que irão complementar e ampliar as diferentes coleções 
que coexistem de modo fragmentado nesta região. A rede servirá de base para a promoção de 
colaborações e sinergias que possibilitem diferentes ações coordenadas para a preservação da 
biodiversidade. Além disso, será um projeto-piloto para o desenvolvimento e a implementação de uma 
indústria associada à economia azul. Este projeto pode beneficiar diretamente as administrações 
públicas, institutos de investigação e o setor industrial (cosméticos, bioplásticos, etc.) e pode criar postos 
de trabalho diretos e indiretos em toda a Macaronésia.  
Custo total: EUR 255. 410,99 
Apoio do FEDER: EUR 217. 099,34  
 

> Projeto MACBIOBLUE 
Síntese: Este projeto ajudará as empresas a desenvolver e implementar tecnologias, produtos e 
processos na área da biotecnologia azul (algas), que possui grande potencial na região, incluindo os 
domínios prioritários da RIS3 regional. O potencial das espécies indígenas de microalgas e macroalgas 
será avaliado em termos de utilização industrial e de aplicação em projetos.  
Custo total: EUR 92.123,86  
Apoio do FEDER: EUR 78.305,28 
 

> Projeto VOLRISKMAC 
Síntese: Este projeto tem como objetivo reforçar os programas de vigilância vulcânica na Macaronésia. 
A integração dos respetivos resultados permitirá determinar com maior garantia o estado dos sistemas 
vulcânicos em estudo, o que é essencial para a deteção de futuras crises sísmicas/vulcânicas. Dada a 
complexidade dos fenómenos vulcânicos, a tónica será colocada na utilização de TIC. 
Custo total: EUR 430. 472,31 
Apoio do FEDER: EUR 365. 901,46 
 

• NONAGON ‒ Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel (período de programação de 2014-
2020) 
Síntese: O Parque de Ciência e Tecnologia NONAGON visa criar condições para atrair empresas de fora 
da região que possam trazer um valor acrescentado para o tecido empresarial regional, com espaços de 
trabalho de utilização partilhada para a instalação de empresas em fase de incubação dedicados a 
grandes eventos de inovação/demonstração tecnológica, bem como um auditório com capacidade para 
260 lugares sentados. Este projeto integra uma iniciativa do Governo Regional dos Açores, em parceria 
com a Câmara Municipal da Lagoa, com o objetivo de promover a interação entre o público, o setor 
privado e o setor universitário para a criação de um novo modelo de desenvolvimento. 
Custo total: EUR 8. 980. 481,30  
Apoio do FEDER: EUR 7. 633. 409,11 
 

• Creche do Paim (período de programação de 2014-2020) 
Síntese: A construção de uma creche no concelho de Ponta Delgada, com capacidade para 84 crianças, 
constitui um investimento prioritário, atendendo às suas características económicas, demográficas e 
sociais e tendo em conta que se trata do concelho mais populoso e um dos mais jovens dos Açores. A 
nova creche insere-se no programa do Governo Regional em matéria de equipamentos sociais, que visa 
criar estruturas de apoio social no sentido de ajustar as necessidades das famílias, conciliando a vida 
familiar e a vida profissional. 
Total aprovado: EUR 1. 297. 915,80 
Apoio do FEDER: EUR 1. 103. 228,43 
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• Lagoa das Furnas (período de programação de 2007-2013) 
Síntese: A requalificação das bacias hidrográficas das lagoas das Furnas e Sete Cidades tem um duplo 
objetivo: resolver a eutrofização das lagoas e valorizar e manter os espaços associados, através da 
criação de percursos pedestres, mobiliário urbano e edifícios, com um caráter didático-pedagógico.  
Custo total: EUR 4.157.743,40 
Fundo de Coesão: EUR 4 157 743,40 
 

• Construção de uma nova central geotérmica (Pico Vermelho, Ribeira Grande) (período de 
programação de 2000-2006) 
Síntese: Construção de uma nova central geotérmica no Campo Geotérmico da Ribeira Grande, 
envolvendo a construção, o abastecimento e a montagem de um grupo turbogerador com 10 MW de 
potência e respetivos sistemas auxiliares. 
Financiamento público: EUR 20.511.382,91 
Apoio do FEDER: EUR 10.255. 691,47  

 

Ilha da Terceira 
 

• Projeto Quinta dos Açores (período de programação de 2014-2020) 
Síntese: A Quinta dos Açores é uma PME dedicada à indústria alimentar que explora também um 
espaço de restauração. O projeto visa renovar, ampliar e modernizar as infraestruturas existentes, a fim 
de oferecer serviços a um maior número de clientes.  
Total aprovado: EUR 199.616,19 
Apoio do FEDER: EUR 93.819,61 
 

• Produção de pellets de biomassa (período de programação de 2007-2013) 
Síntese: Este projeto visa transformar matérias-primas locais, fornecer produtos para as atividades 
industriais e ser um recurso central para a economia regional; além disso, centra-se também na promoção 
das exportações (internacionalização). Esta é uma atividade industrial cujo plano de negócios está a 
superar com êxito os condicionalismos do mercado local, introduzindo elementos de aglomeração num 
setor importante para a região.  
Custo total: EUR 1. 692. 606,26 
Apoio do FEDER: EUR 1. 438. 715,32 
 

• Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo (período de programação de 2007-
2013) 
A construção da nova Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo tem como objetivo 
promover o gosto pela leitura e atrair novos públicos (tanto infantis como adultos), criando espaços de 
apoio confortáveis para estudantes e investigadores. Além disso, preservará as coleções do arquivo 
regional. Foi inaugurada em 2016. 

Custo total: EUR 8.904.321,18 

Apoio do FEDER: EUR 7.568.673,00 
 

• Porto da Praia da Vitória (período de programação de 2000-2006) 
Síntese: O porto oceânico da Praia da Vitória tem capacidade para receber grandes navios e serve de 
plataforma de abastecimento das sete ilhas dos grupos central e ocidental. Esta infraestrutura ficou 
fortemente danificada em 2001. A requalificação do porto procedeu à consolidação da infraestrutura 
existente e ao seu reordenamento e modernização, permitindo acolher, em áreas distintas, os navios de 
carga e os navios de passageiros inter-ilhas. 
Total aprovado: EUR 32. 750. 522,00  
Apoio do Fundo de Coesão: EUR 27. 182. 933,00 


