
 
 
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 
Sras. e Srs. Deputados 
Sra. e Srs. membros do Governo 

 
No início do mandato, e como primeira intervenção tive o privilégio de subir à 

tribuna para falar sobre a Visita do Governo Regional à Ilha de São Jorge. Desta feita, 
tenho a honra de, antes de terminar o meu mandato, fazendo uma intervenção sobre a 
última visita do Governo, que decorreu nos dias 30, 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro. 

Considerando estes dois momentos, posso fazer um balanço e constatar que as 
expectativas que tinha no início eram válidas. 

 
É uma realidade que nas ilhas onde o Governo Regional não está sediado, os 

Deputados funcionam como elos de ligação entre o poder político e a população em 
geral, trabalhando pela concretização do projecto e das promessas sufragadas no último 
acto eleitoral. 

 
 Assim, em nome do Partido Socialista, do Governo Regional e do Grupo 

Parlamentar, os Deputados do Partido Socialista, eleitos por São Jorge, podem afirmar: 
MISSÃO CUMPRIDA!  
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Nas últimas eleições apresentamos à população um manifesto eleitoral, com 

diferentes propostas para São Jorge em vários domínios da governação. 
 

No que diz respeito à AGRICULTURA E às PESCAS, foram definidos, entre 
outros, os seguintes objectivos: 

 
- Prosseguir a reestruturação das indústrias do queijo, garantindo a qualidade; 
Reforçar as condições de apoio à lavoura (abastecimento de água, melhores caminhos, 
sala de desmancha, parque de exposições de gado)e apoiar a actividade piscatória; 

 
Todos estes objectivos foram concretizados ou estão em fase final de 

concretização. Já não são promessas mas uma realidade que os jorgenses reconhecem e 
podem constatar.  

Realço neste domínio da Agricultura o facto de termos  em São Jorge 41,3 km de 
caminhos agrícolas pavimentados, quando em 1996  apenas tínhamos 14 km, o que quer 
dizer que em dez anos pavimentamos mais em São Jorge do que os governos do PSD 
em vinte nos Açores todos. 
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No domínio da ECONOMIA, no manifesto eleitoral de 2004 prometemos entre 
outros objectivos: 

 
- Criar um Fundo de Coesão para o desenvolvimento económico, implementar um 
sistema de incentivos ao investimento privado;  construir o novo acesso e ampliar o 
parque de contentores; melhorar a operacionalidade do Aeródromo de São Jorge; 
dotar o novo Porto da Calheta de iluminação e melhorar a qualidade de abastecimento 
de energia eléctrica em algumas Fajãs, apostando em energias renováveis. 
Garantir preços uniformes para o abastecimento de produtos essenciais e melhorar a 
capacidade de stockagem dos mesmos. 

 
Também estes objectivos estão realizados ou em fase de conclusão. Mas fizemos 

mais, conforme se poderá verificar um pouco por toda a ilha. O facto de São Jorge ser 
uma ilha da Coesão, integrada nas novas políticas de incentivo ao investimento, é um 
marco na nossa história porque, pela primeira vez na história da Autonomia, esta ilha 
beneficia de uma descriminação positiva. 

Além disso vamos construir mais um Porto de Recreio desta feita na Vila da 
Calheta, obra que não fazia parte das nossas promessas eleitorais. 
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No âmbito da JUVENTUDE e SAÚDE, áreas fundamentais para a 

manutenção da população em São Jorge e para o bem-estar das pessoas em geral, o 
Partido Socialista propôs: 

 
- Apoiar os jovens no primeiro emprego e em iniciativas empresariais próprias e 

intensificar os apoios aos clubes de informática concelhios e melhorar a rede de 
informação juvenil. 

 
Neste domínio, os programas Estagiar T e L são sinónimo da aplicação da 

primeira medida prometida em 2004. Mas, além destes, gostava de destacar que os 
socialistas vão fazer mais do que prometeram, com a construção da Pousada da 
Juventude. 
 

Na SAÚDE, foram objectivos do manifesto eleitoral:  
- Adquirir uma viatura polivalente e novos equipamentos para os Centros de 

Saúde da Ilha;  ampliar o Centro de Saúde da Calheta; e introduzir a Tele-Medicina 
como suporte ao diagnóstico em valências carenciadas. 

 



 
Quase no fim do mandato podemos dizer que hoje temos uma melhor gestão dos 

recursos existentes, fruto da aplicação da Unidade de Saúde de Ilha; temos mais 
médicos, mais enfermeiros e mais técnicos de diagnóstico e terapêutica a trabalhar em 
São Jorge. 

Assim, se governa nos Açores.  
Factos são Factos, Sras. e Srs. Deputados… 
 
No que toca a VIAS DE COMUNICAÇÃO TERRESTRE os Socialistas 

apresentaram  em 2004 um objectivo principal:  
 
- Pavimentar a Estrada Manadas – Biscoitos – Calheta 
 
Contudo, durante este mandato: já inauguramos a recta dos Moinhos, obra de 

grande qualidade;  está em execução Urzelina-Manadas e Rua de Baixo, bem como, as 
Levadas e o acesso à Vila do Topo. Refira-se que, a pedido dos Deputados do Partido 
Socialista, será valorizado e requalificado o Centro Histórico da Vila do Topo, 
contribuindo para que este seja mais um pólo de interesse turístico, pois ninguém nega 
que é uma das mais belas Vilas dos Açores. A propósito, durante a visita do Governo, 
foi decidido mandar elaborar os projectos de acesso à Vila das Velas e Calheta, bem 
como, o troço Biscoitos Matadouro. Assim, fechamos o anel de São Jorge  

 
No domínio do AMBIENTE, os Governos Socialistas também têm obra feita e 

cumpriram o prometido em 2004: 
 
- Reforçar as parcerias com as associações de defesa do ambiente; 
- Executar as obras de Protecção da Orla Costeira de São Jorge. 
 
Qualquer um destes objectivos  estão em  execução, e para além do que foi 

prometido está em fase final de  concurso, a construção do Parque Temático da Caldeira 
de Santo Cristo, onde se incluirá um Parque de Campismo estruturante para aquela fajã, 
mas também para o turismo de São Jorge.  
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Nos domínio da EDUCAÇÃO E da CULTURA, o manifesto eleitoral de 2004 
referia a necessidade de: 

 
- Concluir as obras de beneficiação das Escolas BI/ S da Calheta e Velas; 
- Apoiar a formação musical e as filarmónicas; 
- Apoiar a criação de núcleos de informática nas escolas; 
- Apoiar as instituições culturais e recreativas. 
 
O PSD reclama que somos um governo de milhões e que fazemos obras de 

milhões, pois é verdade, e neste âmbito vamos fazer mais duas obras de milhões.  



 
E porquê? Porque o PSD quando era Governo fez mal, sem qualidade e 

perspectivas de futuro.  
Com as novas escolas vamos ter equipamentos de qualidade contribuindo assim 

para que, de futuro, esteja garantida as condições necessárias para que a vida da 
comunidade escolar seja melhor.  
 

Em termos da HABITAÇÃO, factor essencial para garantir a qualidade de 
vida das populações,  propusemos o seguinte: 

 
- Aumentar o acesso aos programas de apoio à recuperação das habitações 

degradadas; 
- Continuar o desenvolvimento de programas destinados à construção de 

habitação a custos controlados, à autoconstrução e à habitação para jovens casais. 
 
Além de cumprirmos o que prometemos, neste mandato foram criadas medidas 

específicas para as ilhas da coesão e hoje um habitante de São Jorge tem acesso a mais e 
maiores apoios no âmbito da Habitação. 

 
 
Na Politica de DESPORTO o programa eleitoral reivindicava a necessidade 

de: 
 
- Apoiar a instalação de pisos sintéticos nos campos de futebol em São Jorge, de 

acordo com a legislação em vigor. 
 
Neste domínio podemos hoje confirmar o pagamento dos apoios ao Município da 

Calheta com vista à construção do novo Campo de Jogos da Calheta, que já foi feito. 
 

Uma das marcas que distingue os Açorianos e sobretudo os Governos do 
Partido Socialista é a SOLIDARIEDADE. Neste domínio prometemos: 

 
- Continuar as políticas de apoio social, em particular às Instituições Particulares 

de Solidariedade Social; 
- Reforçar o apoio a doentes deslocados, criando residências de acolhimento; 
- Continuar a dignificação remuneratória dos trabalhadores das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, em determinados escalões, com aumentos anuais 
superiores aos previstos para a função pública. 

 
Além de cumprirmos o que estava descrito, hoje podemos dizer que criamos mais 

um Centro de Apoio Ocupacional na Santa Casa da Misericórdia da Calheta e está em 
fase de implementação um Centro de Acolhimento Temporário na Casa de Providencia 
São José. E é com grande orgulho que os Deputados do Partido Socialista podem dizer 
que conseguiram finalmente a construção do Lar de Idosos da Calheta.  
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Sras. e Srs. Deputados 
Sra. e Srs. membros do Governo 

 
Nos dias de hoje, regra geral, as pessoas dizem não acreditam no que os políticos 

prometem, por isso é fundamental que existam casos de sucesso que contrariem essas 
opiniões. O Partido Socialista, o Governo Regional e os Deputados eleitos pelo Partido 
Socialista vão para as próximas eleições com a certeza de terem cumprido o que 
prometeram.  

Mais, vão para eleições com mais obra realizada do que aquela que prometeram. 
Assim, podemos dizer que nos orgulhamos da nossa acção política e que 

dignificamos os políticos, o Partido Socialista o Governo Regional, mas sobretudo São 
Jorge e os Açores. 

 
Podemos afirmar, com grande orgulho, Missão Cumprida… 
 
Horta 19 de Fevereiro de 2008. 
 
 
O Deputado Regional 
 
 
Rogério Veiros 

 


