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Exma. Senhora 

Chefe do Gabinete de Sua Excelência o  

Presidente da Assembleia da República 

Dra. Maria José Ribeiro 

Palácio de São Bento 

Praça da Constituição de 1976 

1249 – 068 LISBOA 

 
               
    Sua referência  Sua comunicação  Nossa referência Data 

          e-mail     2022-10-10                   SAI-GAPS/2022/1157                  2022-11-02 

                 
ASSUNTO: PROPOSTA DE LEI N.º 38/XV/1ª (GOV), QUE APROVA O ORÇAMENTO DE 

ESTADO PARA 2023 

 

Nos termos do dever de audição dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, fixado no 

n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da República Portuguesa e no artigo 117.º do Estatuto Político 

– Administrativo da Região Autónoma dos Açores, e no seguimento da mensagem de correio 

eletrónico datada de 10 de outubro de 2022, encarrega-me Sua Excelência o Presidente do Governo 

Regional de acusar a receção da proposta supra referenciada, informando que, atendendo ao teor 

da mesma, entende-se que, a proposta ora apresentada deve conhecer as alterações/sugestões 

seguintes: 

 

1- Alteração do montante de 3,5 milhões de euros que estava inicialmente previsto na proposta de 

Orçamento de 2023, para a manutenção da coesão territorial, montante este que é claramente 

insuficiente para manter a coesão e a continuidade territorial entre o continente português e a 

Região Autónomas dos Açores, e em particular com as ilhas de Santa Maria, Pico e Faial. 

 

Visto que, no quadro dos trabalhos de fixação do plano de reestruturação do Grupo SATA, já 

aprovado pela Comissão Europeia, o valor necessário para manter o nível de serviço atual nas rotas 

com Obrigações de Serviço Público é, em nossa opinião, de 10 milhões de euros; 

 

2 – Sugere-se igualmente, que o Orçamento de Estado para 2023 deve comtemplar as verbas 

suficientes para garantir a execução do projeto relativo ao novo estabelecimento prisional da ilha 

de São Miguel, sendo que não se conhece a programação financeira para a execução do mesmo; 
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3 – O Orçamento de Estado para 2023 deve também garantir que a percentagem que cabe ao 

Estado no âmbito do processo relativo aos ramos domésticos de cabos submarinos internacionais 

(Anel CAM continente-Açores-Madeira), seja garantida.  

 

O financiamento a nível europeu, na ordem dos 70% está garantido com fundamento na coesão 

territorial europeia, porém a percentagem que compete ao Estado Português, que é da 

responsabilidade nacional, deve estar igualmente acautelada.  

 

4 - O Orçamento deve garantir dotações adequadas ao funcionamento da Universidade dos Açores, 

que devem ser calculadas tendo em conta os custos derivados da insularidade desta instituição de 

ensino superior face às demais de nível nacional, e a tripolaridade que caracteriza o respetivo 

funcionamento, na Região Autónoma dos Açores. 

 

5 – Por último, o Orçamento deve garantir que os serviços do Estado na Região Autónoma dos 

Açores dispõem de dotações suficientes para garantir o respetivo funcionamento, de modo a não 

prejudicar o desenvolvimento socio económico de cada uma das ilhas. Refira-se, a título de 

exemplo, o caso dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras - SEF - na Ilha do Pico, cujas instalações 

estão em obras e que obrigam os utentes a deslocar-se ao Faial. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

  
 

O Diretor do Centro de Consulta e Estudos Jurídicos 

da Presidência do Governo Regional dos Açores 

 

 

 

 

 

 

Carlos Pinto Lopes 
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