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Intervenção do Deputado Sérgio Ferreira 
no período legislativo de Novembro de 
2007. 

 
  

ANÁLISE AO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 
2008 

 
 
 
Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhor Presidente 
Senhora e Senhores Membros do Governo 
 
 

 
 
 

O Governo Regional anunciou em 2004 a criação das “Ilhas 
de Coesão”, bem como, uma série de medidas que iriam 
discriminar positivamente essas ilhas, no sentido de promover 
a coesão territorial dos Açores, esbatendo as assimetrias 
existentes entre as diversas parcelas do nosso arquipélago. 
 
Objectivo nobre, mas que desde logo deixava transparecer 
uma coisa – A politica de coesão, seguida desde 1996, tinha 
falhado, e era necessário criar um novo paradigma de 
desenvolvimento para as ilhas de Santa Maria, Graciosa, 
S.Jorge, Flores e Corvo. 
 
Como ainda ontem foi bem lembrado pelo Sr. Presidente do 
Governo Regional, foram criados uma série de mecanismos de 
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apoio a estas ilhas, diferenciando-as positivamente e criando 
legítimas expectativas nos seus habitantes. 
 
Além disso, o Governo não se ficou pela criação das medidas, 
também dotou os sucessivos Planos de Investimento com 
verbas bastante generosas para que fosse possível concretiza-
las. 
 
No caso de Santa Maria só para a Promoção do Investimento 
e da Coesão, foram orçamentados desde 2005, até ao ano que 
estamos a analisar, qualquer coisa como 17.232.000 euros. 
 
O problema é que a execução desta rubrica, naquilo que já 
nos é possível analisar, ficou bastante aquém daquilo que 
seria expectável. 
 
Em 2005 executaram-se apenas 36.247 euros, em 2006 
2.289.848, mas destes, apenas 333.666 foram nos sistemas de 
incentivos, a restante verba provém duma parceria publico 
privada, que suponho, terá sido algum contrato programa 
realizado com a Sociedade Ilhas de Valor, em 2007, os valores 
não serão muito superiores aos anteriores e, meus senhores, a 
menos que haja um milagre, 2008, tendencialmente, será 
igual. 
 
Quer isto dizer que Santa Maria apenas conseguiu absorver 
uma percentagem ínfima das verbas que tinha ao seu dispor e 
que o dinheiro que, supostamente, era para as ilhas da coesão, 
acabou por ser investido naquelas que não o são. 
 
Do atrás exposto resulta de imediato uma questão: 
 
Se existiam mecanismos e se existiam verbas suficientes, o que 
é que falhou? 
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Falhou a politica! Ou melhor, falhou a estratégia! Em suma, 
falhou o Governo. 
 
E falhou o Governo porque não percebeu, ou então, não quis 
perceber que era necessário mais do que um pacote legislativo 
e mais do que uns milhões, sempre triunfalmente anunciados, 
para que a politica de coesão tivesse sucesso. 
 
Desde logo, era necessário ter em conta as especificidades 
próprias de cada ilha; 
 
Era necessário entender qual o nível de desenvolvimento de 
cada uma das ilhas visadas, para depois definir as políticas 
mais adequadas; 
 
Se a promoção do investimento era a via, então, deveria ter 
havido um diálogo muito mais profundo com o sector 
empresarial, para, por um lado perceber as suas dificuldades 
e, por outro, incentivá-lo a investir; 
 
Teria que ter existido um muito maior empenho na promoção 
do Empreendedorismo Jovem, para desta forma promover o 
auto – emprego e o aparecimento de novas empresas; 
 
Enfim, se realmente queriam elevar os patamares de 
desenvolvimento destas ilhas, aproximando-os das médias 
regionais, então, deveriam ter tido uma acção política 
bastante diferente daquela que tiveram. 
 
Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhor Presidente 
Senhora e Senhores Membros do Governo 
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Com estes Planos o Governo pretende atingir, entre outros, 
objectivos como: 
 
- Aumentar a produtividade e a competitividade da economia; 
  
- Reforçar a Coesão Social e a Igualdade de Oportunidades; 
 
Façamos uma análise do que se passa em Santa Maria, no que 
concerne ao maior ou menor grau de concretização destes 
objectivos: 
 
- O sector empresarial está empobrecido e com pouca 
capacidade de investimento, como atrás já ficou demonstrado; 
 
- O sector da agricultura continua a ser pouco atractivo e 
medidas importantes, como, por exemplo, a entrada em 
funcionamento da sala de desmancha, tardam em aparecer; 
 
- Nas pescas, o volume de pescado entrado em lota continua a 
diminuir e a unidade industrial criada para a transformação 
do Peixe Espada Preto, continua inoperacional. 
 
Ou seja, o aumento da produtividade e da competitividade da 
economia, no que a Santa Maria diz respeito, é uma miragem. 
 
No que concerne ao objectivo “Reforçar a Coesão Social e a 
Igualdade de Oportunidades”, também não se pode dizer que 
a ilha tenha beneficiado muito das medidas tomadas para o 
concretizar, senão vejamos: 
 
- A oferta emprego não existe o que provoca a continua 
desertificação da ilha, por via da não fixação dos jovens; 
 
- O custo de vida é mais elevado; 
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- Para se fazer, por exemplo, uma mamografia, ou a pessoa 
tem dinheiro para ir a S.Miguel à privada, ou então, não faz; 
 
- Para ter um filho é necessário ir para S.Miguel, o que, no 
mínimo, deveria ter as despesas inerentes comparticipadas a 
100%; 
 
- O acesso a médicos especialistas, está condicionado à vinda, 
ou não, destes à ilha, às respectivas listas de espera, ou então, 
à maior ou menor possibilidade de as pessoas se deslocarem 
por conta própria a S.Miguel. 
 
Estes, entre outros, são exemplos daquilo que condiciona e 
torna menos atractiva a vida das pessoas nestas ilhas mais 
pequenas e que, se calhar, com um pouco mais de esforço e de 
atenção poderiam ser resolvidos. 
 
É preciso que as pessoas tenham razões para se fixarem nestas 
ilhas mais periféricas, e isto, só se consegue, aumentando os 
níveis de conforto, o sentimento de segurança e, 
principalmente, com politicas em que as pessoas se revejam e 
acreditem. 
 
Senhor Presidente 
Senhoras e Senhores Deputados 
Senhor Presidente 
Senhora e Senhores Membros do Governo 
 
Onze anos depois do início da governação socialista, a verdade 
é que Santa Maria está mais pobre, tem menos gente e não se 
vislumbra um capital de esperança que permita encarar o 
futuro com alguma tranquilidade. 
 
Decorre daqui que só podemos tirar uma conclusão: 
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O Governo, no que a Santa Maria diz respeito, falhou! 
 
Não vale a pena iludir a realidade, os marienses sabem-no, ou 
melhor, sentem-no no seu dia a dia. 
 
Mas também não vale a pena desistir! 
 
É necessário encontrar um novo paradigma de 
desenvolvimento, que paulatinamente, mas com segurança, 
inverta este ciclo negativo e crie uma nova esperança para 
aqueles, que como eu, escolheram esta ilha para viver. 
 
Disse 
 
Sérgio Ferreira 
 
 


