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Nº: Gp1315-IX 

Proc.º: 30.06.03.12  

Data: 25.11.2010 

 

Assunto: Plano e Orçamento para 2011 – Ilha das Flores 

 

 

Senhor Presidente; 

Senhoras e Senhores Deputados; 

Senhor Presidente do Governo; 

Senhoras e Senhores membros do Governo; 

  

No espaço de um ano, a Ilha das Flores cai de sexta receptora de investimento 

público para oitava, com uma diminuição que ronda os dois milhões e meio de 

Euros. 

 

Naturalmente que o volume de investimento não pode manter-se nos mesmos 

patamares porque há necessidades que vão sendo colmatadas ano após ano 

com a conclusão de diversos empreendimentos. 

 

Assim foi nas Flores, assim é nas demais ilhas da nossa Região. O Governo 

Regional vai executando o seu programa e os seus compromissos perante os 

Açorianos e os Florentinos não são excepção. É esta a função e a obrigação do 

Executivo, este ou qualquer outro, perante os cidadãos. 

 

Os Açorianos conferiram um mandato legítimo ao Partido Socialista para que 

exercesse a responsabilidade da governação e executasse os compromissos por 

si assumidos perante os eleitores. 

 

Mas conferiram também a outros a tarefa de fiscalizar a acção governativa, a 

satisfação dos compromissos sufragados e propor melhorias que resultem em 

favor dos Açorianos. 
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É essa a nossa postura, é essa a forma como vemos as funções que nos estão 

acometidas. Respeitamos democraticamente a vontade expressa pelos 

Açorianos e exercemos o nosso mandato com humildade, mas com 

frontalidade, denúncia e crítica quando estas se impõem, interpretando o 

papel que estamos convictos de ser o nosso e respeitando o papel dos demais 

intérpretes no exercício de cargos públicos.  

 

Uns existem para executar. A outros compete fiscalizar e propor. 

 

Senhor Presidente; 

Senhoras e Senhores Deputados; 

  

No concernente à Ilha das Flores, já o fizemos em diversas ocasiões, 

congratulamo-nos com um conjunto de investimentos que têm vindo a ser 

executados ou estão em fase de execução ou adjudicação, mas mantendo-nos 

sempre vigilantes. 

 

Não somos alheios aos importantes investimentos de continuidade que neste 

plano coabitam com novos investimentos, muitos deles objecto da nossa 

intervenção política nos últimos dois anos através dos mecanismos 

regimentais ao nosso dispor. 

 

Manda a honestidade política que reconheçamos e destaquemos a relevância, 

entre outros, da construção do Centro de Processamento de Resíduos que 

resultará em breve na eliminação das escandalosas lixeiras a céu aberto que 

mancham uma ilha que é Reserva da Biosfera da UNESCO, luta nossa há 

mais de uma década nas esferas políticas local e regional; da criação do 

Parque Natural da ilha; a reabilitação do troço de rede viária regional entre o 

Alto da Matosa e a recta das Lajes que há muito se impunha; a construção da 
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sala de desmancha e requalificação do matadouro das Flores que, finalmente, 

após anos de promessas goradas, está em fase de execução; o arranque do 

Loteamento da Terça, fulcral na resolução de problemas habitacionais e 

sociais notórios na ilha mais Ocidental do arquipélago; e o porto das Lajes 

que será intervencionado num investimento vultuoso de forma a melhorar a 

sua segurança e operacionalidade.  

 

A única coisa que temos a apontar nos casos relevados é que todos estes 

investimentos pecam por extraordinariamente tardios porque há muito se 

impunham! 

 

Apetece a propósito citar um governante da nossa Região que afirmou na 

recente visita estatutária: “Chegou a hora das Flores!” Como que diz… 

FINALMENTE chegou a hora das Flores… Esta frase é bem elucidativa da 

forma como o Governo Regional olha para a Ilha das Flores… Serve-se, 

depois de se assegurar que todos os demais estão servidos… Porém, mais vale 

tarde do que nunca! 

 

Da mesma forma que temos a honestidade política de reconhecer estes e 

outros avanços, temos a legítima convicção de que para muitos deles 

contribuímos com as nossas intervenções, os nossos requerimentos e com as 

nossas propostas, que resultam do exercício da nossa função fiscalizadora, 

mas construtiva. 

 

Senhor Presidente; 

Senhoras e Senhores Deputados; 

 

Com a mesma frontalidade com que assumimos os méritos governativos, 

colocámos o dedo na ferida do incumprimento quando tal se impõe. 
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O Posto de Saúde das Lajes das Flores – Existe? Já existia antes de 2008? A 

resposta é afirmativa a ambas as questões. Existe num espaço físico adequado 

e de boas dimensões.  

 

Porém, é escasso em equipamentos e nos recursos humanos que lhe estão 

adstritos. Limita-se à presença dum enfermeiro por algumas horas nesta vila 

Açoriana, o que é manifestamente pouco. Aspectos tão simples como a 

possibilidade dos residentes no Concelho mais Ocidental da Europa poderem 

fazer as recolhas para efeitos de análises na sua sede de concelho, à 

semelhança do que acontece em todos os outros nesta Região aliás, ou a 

existência de uma cadeira de dentista com deslocação semanal dum 

profissional da área, são exemplos de aspectos que não implicam um 

sobrecusto exorbitante e confeririam uma muito maior comodidade aos 

residentes, particularmente aos idosos, crianças e pessoas com mobilidade 

reduzida.  

 

Já para não falar dos custos acrescidos pelas deslocações em transporte 

público para e de Santa Cruz para efectuar qualquer destas coisas de que 

qualquer outro Açoriano dispõe naturalmente na sua sede de Concelho. 

 

Assim, não havendo intenção expressa do Partido Socialista, pela mão do 

Governo que suporta, de concretizar este compromisso, carece de explicação 

cabal porque facto consta do vosso manifesto eleitoral este enigma: “Posto de 

Saúde das Lajes das Flores”… O que pretendiam exactamente se o que se vê é 

exactamente igual ao que se via então? 
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Outro compromisso do Partido Socialista e do Governo que parece chutado 

para as calendas Gregas é a requalificação do Porto das Poças e a terceira fase 

da protecção da orla costeira de Santa Cruz das Flores.  

 

São compromissos que transitam da Legislatura anterior e que correm o risco 

de nem nesta serem concretizados. Mas são tão urgentes como necessários e 

resultam dum erro grosseiro de planeamento que começou com dois projectos 

alternativos, dos quais foi seleccionado um que foi apresentado com pompa e 

circunstância, por coincidência, em pleno período de campanha autárquica, e 

depois remetido novamente para mais estudos laboratoriais. Isto há mais de 

um ano…  

 

Não será para 2011, pois não consta do Plano e não está dotado 

orçamentalmente. Impõem-se pois que o Governo Regional assuma 

claramente perante os Florentinos o ponto da situação e, mais importante, se 

tem condições de avançar com este empreendimento em 2012 ou se entrará 

em incumprimento, gorando as suas mais do que legítimas expectativas. 

 

Senhor Presidente; 

Senhoras e Senhores Deputados; 

Senhor Presidente do Governo; 

Senhoras e Senhores membros do Governo; 

 

Manda novamente a honestidade intelectual que afirme nesta tribuna que o 

Partido Socialista não tem nenhum compromisso plasmado de dotação da Ilha 

das Flores duma Pousada da Juventude. 

 

Mas é também verdade que o Senhor Secretário da Presidência afirmou em 

sede de audição que antecedeu o Plano e Orçamento para o corrente ano de 

2010 a intenção do Governo Regional de levar a cabo esta concretização, 
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protocolando de forma transitória com os hoteleiros locais enquanto tal não 

sucedesse. Sem o desmentir cabalmente ontem aqui, fez um exercício 

extraordinário, senão inédito! 

 

A meio duma Legislatura assumiu um compromisso para a Legislatura 

seguinte, em que não se sabe, porque não temos uma bola de cristal e não 

fazemos futurologia, quem governará esta Região. O mandato de todos os 

aqui presentes expira em 2012 e tudo o que se afirmar além disto é uma 

lamentável manobra de ilusionismo político. 

 

Agora factos concretos… O Senhor Secretário da Presidência usou ontem 

nesta tribuna a expressão “Rede de Pousadas”. O Senhor Presidente do 

Governo, no site da Direcção Regional da Juventude, num texto em que fala 

da aposta na mobilidade juvenil, vai mais longe… Chama-lhe “Rede 

Regional”… 

 

Com toda a frontalidade, chamar “regional” a algo que não se assume querer 

ver implementado em todas as ilhas, ou pelo menos nos três grupos é 

manifestamente abusivo.  

 

É uma rede manca que se insere numa lógica de promoção da mobilidade 

juvenil em apenas dois dos três grupos que compõem esta Região! 

 

Não sabemos se esta pousada virtual é o ovo ou a galinha… Mas de que a 

criação desta valência deve anteceder uma procura juvenil que não é, para já, 

significativa, disso não temos dúvidas! Compete ao Governo Regional criar 

condições para que a procura aumente e não aferir se a procura justifica o 
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empreendimento porque esta não é mensurável por via da ausência da 

valência… 

 

Isto porque a distância a que fica o Grupo Ocidental penaliza… 

 

A falta de condições dissuade e inibe qualquer trejeito de fluxos de mobilidade 

juvenil… 

 

É pois uma questão de visão estratégica verdadeiramente regional do Partido 

Socialista e do Governo, ou, neste caso, de falta dela… 

 

É caso para dizer que neste aspecto, lamentavelmente, “NÃO chegou a hora 

das Flores!”  

 

O Deputado Regional 

 

Paulo Rosa 

 


