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Intervenção proferida pelo Deputado Regional 
João Costa a quando da discussão do Plano 
e Orçamento para 2009, em Abril de 2009. 

 

 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

Senhores Deputados, 

Senhores Membros do Governo. 

 

No passado mês de Fevereiro, o Concelho de Ilha da Graciosa pronunciou-se sobre a 

anteproposta de plano para 2009 e orientações a médio prazo submetidas por este 

Governo Regional. 

 

O parecer daquele Órgão foi, obviamente, negativo.  

A opinião do Conselho de Ilha encontrou eco e concordância na maioria dos 

Graciosenses, ou não tivesse o parecer sido aprovado pela unanimidade dos 

conselheiros, incluindo do Partido Socialista. 

 

A análise do Plano para 2009 resulta, assim, na constatação do que os Graciosenses já 

desconfiavam de um Governo que sobre coesão muito promete mas que em resultados 

nada compromete. 

 

Senhor Presidente  

Senhores Deputados 

Senhores Membros do Governo. 

 

Na verdade, o Plano para 2009 mantém a ilha Graciosa no habitual adiamento, aliado à 

confirmação de colocar também o conceito de coesão, em profunda e confirmada crise 

regional. 
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Aliás, um dos elementos para conhecer o desenvolvimento económico da Graciosa é 

dado pelo aumento dos beneficiários do RSI.  

Só desde Novembro passado, foram aprovados cerca de uma centena de novos 

processos.  

É revelador. 

 

Bem sabemos que após a apresentação de uma anteproposta miserabilista para a ilha 

Graciosa, o Governo Regional, de uma forma nada inocente diga-se, veio aumentar as 

verbas orçamentadas para a ilha. 

 

Já se sabe, os seguidistas do costume, aqueles que quando todos estão indignados se 

escondem, mas que se acotovelam para aparecer perante a primeira ilusão de 

contentamento, esses, logo assumiram esta alteração orçamental como uma excelente 

resposta às necessidades da ilha. 

Desenganem-se. 

 

É curioso verificar que perante todas as matéria abordadas pelo Concelho de Ilha, e 

tidas por fundamentais para o crescimento económico, social, e até demográfico da ilha, 

o Governo se limitou a consagrar a previsão de execução de um furo de captação de 

água para abastecimento à lavoura da ilha. 

Menos mal, mas não o suficiente. 

 

Senhor Presidente  

Senhores Deputados 

Senhores Membros do Governo. 

 

Que atributos tem um Governo, que na visita estatutária de 2008, ano de eleições 

apresentou um projecto para requalificação da Praia da Graciosa, dando até a escolher 

várias alternativas, mas que chegados a 2009 e à apresentação do plano de 

investimentos, chega ao cúmulo de dizer que vai testar em laboratório as melhores 

alternativas. Uma afronta. 
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Que dizer de um Governo, que em Março de 2008, ano de eleições, anunciou o 

lançamento do concurso para ampliação e melhoria do matadouro da Graciosa, 

chegando a colocar um cartaz à entrada em vésperas de eleições, e que, no plano para 

2009, volta a ignorar esse investimento. 

 

Que dizer de um Governo que apresentou, por mais do que uma vez, e por mais do que 

uma pessoa, um projecto para protecção orla costeira da zona do Degredo, e que no 

plano para 2009 não consagra a verba para esse investimento. 

 

Um Governo que anunciou, em visita oficial, em ano de eleições, o lançamento do 

concurso para a obra de pavimentação de 12 quilómetros de estrada, entre as Pedras 

Brancas-Limeira-Porto Afonso, mas que agora, no plano para 2009,  volta a esquecer a 

dotação necessária para a levar a efeito.  

 

Senhor Presidente  

Senhores Deputados 

Senhores Membros do Governo. 

 

Que dizer ainda da obra para o Barro Vermelho ou da obra da Piscina das Courelas, 

prometidas por este Governo e pelo Partido Socialista, mas sempre adiadas ou 

esquecidas. 

 

Que dizer também de um Governo que promete a construção de um núcleo de recreio 

náutico em 2004, ano de eleições, que renova a promessa em 2008, ano de eleições, 

mas que não consagra um único euro para dotar a ilha Graciosa desse importante 

investimento. 

 

Como pode a Graciosa estar satisfeita com um plano que dotou 25 mil euros para a 

construção de uma cresce e jardim-de-infância, no passado já tinha consagrado 50 mil, 

e que nem sequer prevê qualquer verba para equipamentos de apoio a idosos. 
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Um Governo que apresenta um plano onde o capítulo “Juventude” para a ilha Graciosa 

é dotado com ZERO euros. 

 

Vou repetir, o capítulo “Juventude” para a ilha Graciosa é dotado com ZERO euros. 

 

Senhor Presidente  

Senhores Deputados 

Senhores Membros do Governo. 

 

Nas promessas por cumprir podia ainda acrescentar que em 2007 o Governo Regional 

decidiu lançar a concurso público a empreitada de consolidação do porto de pescas de 

Santa Cruz.  

Decidiu mas não lançou.  

Em 2007 nada se fez, passou 2008 e a situação manteve-se. Para 2009 nem uma 

palavra sobre este porto. 

 

O mesmo se diga dos 450.000 euros já dotados em 2006 e 2008 para autorizar a 

abertura de concurso público para a realização da empreitada de infra-estruturas do 

loteamento da Fonte do Mato (II fase). 

 

Convém ainda lembrar o Governo das promessas relativas ao perímetro de 

ordenamento agrário, e é bom alertar para a atenção que deve ser dada perante a 

eventual descida no preço do leite ao produtor. 

 

Senhor Presidente  

Senhores Deputados 

Senhores Membros do Governo. 

 

Fica à vista a vossa falta de credibilidade quando inscrevem verbas nos sucessivos 

planos ou as anunciam em comunicados do Conselho de Governo. 
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A ilha Graciosa merecia mais respeito, merecia que, pelo menos, dessem consequência 

ao que prometem. 

 

Um Governo que promete mas não cumpre, que anuncia mas não faz, um Governo 

esgotado, sem ideias para responder aos desafios, e que vive obcecado com a líder da 

oposição.  

 

Disse. 

 

 

Horta, sala de Sessões, 1 de Abril de 2009 
 

João Bruto da Costa 
 

 
 

 


