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Senhora Presidente  

Senhoras e Senhores Deputados  

Senhor Presidente  

Senhora e Senhores Membros do Governo  

Como o passado recente têm demonstrado, a proteção civil 

é infelizmente um elemento chave da nossa vida 

quotidiana de ser ilhéu. 

Neste plano verificamos um aumento significativo na 

dotação orçamental que visa (como referiu o Sr. Secretario 

da tutela) a substituição da rede de comunicações de 

emergência nos Açores.  

Importa referir que paralelamente, será instalada a rede 

nacional de emergência e segurança (SIRESP), rede esta, 

que, segundo o governo não satisfaz as necessidades dos 

Açores, com o argumento de que a região necessita de 

uma rede de comunicações mais robusta. 

Mais importante do que questionar o montante de 

investimento nesta área, devemos preocuparmo-nos com, a 

sua eficiência, até porque todo o investimento efetuado em 

proteção civil só se torna elevado se não for eficiente. 

Assim é fundamental garantir que, quer com a rede a 

implementar pela região quer pela rede SIRESP, todos os 

agentes de proteção civil, sejam envolvidos no momento 

de crise. 
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Senhora Presidente  

Senhoras e Senhores Deputados  

Senhor Presidente  

Senhora e Senhores Membros do Governo  

 A análise dos documentos referentes ao Planeamento 

Regional sempre mereceram destaque na sociedade 

açoriana, na medida que eles deveriam ser documentos 

indiciadores da evolução económica e social da Região. 

 Mas, à medida que esses documentos, depois de 

aprovados não são executados ou são mal executados, 

perdem a sua credibilidade. 

Para um enquadramento correto é necessário fazer algum 

exercício de memória. 

Utilizando como exemplo a Ilha das Flores, pela qual fui 

eleito, nos últimos dez anos foram programados cerca de 

200 milhões aqui importa fazer uma avaliação desta 

programação, e concluimos que, não obstante os milhões 

programados temos uma economia mais frágil e menos 

competitiva. 

Por exemplo nos últimos dois anos foram destruídos mais 

de 200 postos de trabalho que também contribuem para os 

21545 desempregados nos açores. 

Numa aritmética simples c retomando o exemplo do Sr 

deputado Jose Contente, só para a Ilha das Flores seriam 

necessários 3 Q 400 da sata air açores para albergar os 

empregos destruídos neste período. 
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Para nós PSD/Açores esta é uma enorme preocupação para 

o Governo é irrelevante. 

Para além disso, o setor agrícola está cada vez menos 

competitivo, onde a frágil fileira do leite, perece, estar a 

dar sinais de enormes dificuldades, afetando muitas 

famílias. 

Por isso fica aqui demonstrado que não bastam milhões, 

necessitamos de políticas específicas, com um sentido de 

coesão, por forma a permitir um melhor bem-estar das 

famílias. 

E os factos são esses, muito dinheiro gasto ao longo de dez 

anos – cada orçamento foi o maior de sempre - mas os 

resultados do nosso progresso sintetizam-se nestas 

reveladoras expressões do Professor Augusto Mateus, ex-

ministro da Economia do Governo do Eng.º Guterres, e 

passo a citar: “No capítulo da coesão económica, a Região 

manifesta carências significativas ao nível da sua 

capacidade de geração de riqueza (…)” “No capítulo da 

coesão social, a posição debilitada da Região no contexto 

nacional traduz-se pela existência de um padrão de 

qualidade de vida (nível de esperança média de vida) e de 

qualificação do seu capital humano inferiores à média 

nacional”  

 

Disse!  
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