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Realizado a 16 de Julho no Salão Nobre da CCAH 

Balanço do debate sobre políticas autárquicas para Angra 

 

Cerca de 70 empresários estiveram presentes no debate sobre políticas 

autárquicas com vista às eleições municipais para o concelho de Angra do 

heroísmo, organizado pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo 

(CCAH). 

 

Artur Lima (CDS-PP), Andreia Cardoso (PS) e António Ventura (PSD) 

apresentaram as suas propostas para as eleições de Outubro em Angra do 

Heroísmo, com base em 6 temas previamente definidos: investimentos 

previstos para o concelho; política de desenvolvimento dos parques 

industriais; dinamização do comércio tradicional; promoção do turismo; 

política de combate à economia paralela e política de adjudicação de 

obras, prestação de serviços e aquisição de produtos. Da assistência 

surgiram questões relacionadas, sobretudo, com o parque industrial de 

Angra, a importância da sociedade civil, o urbanismo e o turismo no 

concelho. 

 

António Ventura 

 

António Ventura começou por destacar a aposta na atractividade 

económica para os jovens, de modo a “voltar a encher a cidade”, 

propondo a criação de um centro empresarial jovem, uma espécie de 

“ninho de empresas”. O candidato social-democrata reforçou esta ideia 

propondo “benefícios fiscais para a fixação de jovens no centro urbano”, 

factor que considerou vital para o rejuvenescimento do comércio no 

centro da cidade. Questionou o investimento feito nas novas escolas, 

afirmando que esse investimento deveria ser “redimensionado para o 

empreendedorismo”.  

 

No que diz respeito às acessibilidades marítimas e aéreas, criticou a 

excessiva dependência em relação a São Miguel, dando como exemplos 
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negativos a distribuição de contentores e a proposta de acabar com o 

estacionamento permanente de uma aeronave na Base das Lajes. 

Segundo António Ventura, o estacionamento permanente da aeronave 

permitiria “melhorar cargas, preços e horários dos voos”.  

 

Quanto aos parques industriais, o candidato do PSD comprometeu-se a 

baixar o preço dos terrenos do parque industrial de Angra para “metade 

dos actualmente praticados” e a criar uma sociedade gestora, composta 

pelos empresários presentes no local, a CCAH e a Câmara Municipal. 

Prometeu, ainda, dar uma “nova dinâmica” ao parque industrial dos 

Altares e criar um mini-parque na zona Oeste do concelho de Angra, que 

potenciaria “um efeito multiplicador na economia local”.  

 

Questionado sobre a política de adjudicação de obras, o candidato do PSD 

disse ser fundamental “manter os postos de trabalho”, adjudicando as 

obras aos empreiteiros locais, de modo a que “o dinheiro fique nos 

Açores”. Para isso, comprometeu-se a “pedir primeiro os orçamentos às 

empresas locais”. Já para combater a “concorrência desleal” da economia 

paralela, considerou que se deveria começar com acção educativa nesse 

sentido, bem como reforçar a fiscalização. 

 

Artur Lima 

 

Sobre o mesmo assunto, Artur Lima culpou o rendimento mínimo pelo 

“estímulo” que dá à economia paralela. Disse, também, que “as regras do 

jogo devem ser iguais para todos” pelo que a IRAE “deveria cumprir 

melhor com o seu papel”.  

 

O candidato do CDS-PP disse que não iria fazer promessas “antes de 

conhecer a situação financeira da Câmara e a sua disponibilidade 

financeira”. Comprometeu-se a criar um “Conselho de Sábios 

Independentes” para auxiliar na elaboração de um Plano de gestão 

Integrada e de um Plano de Investimento.   
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Segundo Artur Lima, a primeira grande aposta deve ser feita nas energias 

Renováveis, mais concretamente na Geotermia, de modo a “reduzir 

dependência externa e os custos energéticos das empresas locais”. Disse 

que cancelaria de imediato a obra da nova biblioteca prevista para Angra e 

prometeu elaborar novos planos de urbanização.  

 

Em relação ao turismo, defendeu a promoção do turismo interno, 

continental e de congressos, de modo a aproveitar “as mais-valias das 

unidades hoteleiras já existentes no concelho”. 

 

Andreia Cardoso 

 

Começando por fazer um enquadramento da actual situação financeira da 

Câmara Municipal, a candidata do PS à edilidade enumerou os 

constrangimentos em termos de receitas. Segundo afirmou, o IMT está 

com receitas abaixo da média enquanto o IMI se encontra dentro da 

média. Outro condicionante prende-se com os limites orçamentais, 

“apenas 2 Milhões de Euros disponíveis para investimento”. Por isso, 

disse, “as receitas próprias não permitem grande investimento além dos 

fundos comunitários previstos no FEDER”. Nesse âmbito agrupou os 

investimentos previstos no parque escolar, na rede viária, nos 

equipamentos desportivos e nos tubos de captação de água bem como no 

tratamento de resíduos sólidos urbanos. Em relação ao urbanismo do 

concelho, defendeu a criação de um Plano Geral de Urbanização para que 

possamos “saber para onde podemos crescer”.  

 

Sobre o parque industrial, Andreia Cardoso lembrou a “descida de 30% no 

preço dos lotes efectuada no final do ano passado” e a “pavimentação 

realizada na zona”. A actual Presidente da Câmara concordou com os 

candidatos do CDP e do PSD no que diz respeito aos “constrangimentos” 

no acesso ao Parque Industrial e deixou as portas abertas a uma “possível 

reavaliação da Secretaria Regional”, de modo a “minimizar os danos”. 
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Quanto ao Turismo, a candidata do PS defendeu a promoção do turismo 

de congressos e disse querer “diferenciar a chegada de passageiros e de 

carga marítima”, para que Angra possa receber os passageiros e a Praia da 

Vitória receber a carga, de modo a “recentrar a Terceira” no panorama 

regional.  


