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Intervenção do Deputado António Maria Gonçalves  

quando da discussão do Plano e Orçamento 2009 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

Senhor Presidente e Membros do Governo 

 

Eu bem que gostaria de, ao chegar a esta tribuna do nosso Parlamento, 

neste momento em que se debate as Propostas de Plano e Orçamento para 

2009, apresentadas pelo quarto governo da era socialista de governação da 

nossa Região … eu bem que gostaria, dizia eu, de me juntar ao coro de 

louvores a estas propostas, provenientes da bancada parlamentar que apoia 

a maioria absoluta deste governo regional socialista. 

Eu bem que gostaria de me juntar a este coro, porque isso significaria que 

os cidadãos da Ilha das Flores se reveriam nestas propostas de 

investimento público a realizar ao longo de 2009. 

Eu bem que sacrificaria a minha costela “social-democrata” e juntar-me-ia 

ao coro de “hossanas” a estas Propostas de Plano e Orçamento se elas 

contemplassem as reais necessidades da Ilha das Flores. 

Se enfrentassem a insularidade e o isolamento agravados da Ilha das 

Flores, com propostas de investimento real na ligação das Ilhas Flores e 

Corvo às restantes sete ilhas, e daí a todo o mundo, através do cabo de 

fibra óptica - uma antiga promessa que nunca mais se realiza; ou, então, 

através de investimentos, que este Plano de 2009 não contempla, na 

certificação do Aeródromo das Flores. 
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Se enfrentassem a necessidade real de criar postos de trabalho para os 

jovens florentinos que acabam a sua formação e não encontram emprego 

na sua ilha, vendo-se na obrigação de emigrarem. 

Se enfrentassem a precariedade da prestação dos serviços de saúde, que 

obrigam os florentinos, em situações difíceis, a deslocaram-se a outras ilhas 

para consultas de especialidade ou, então, a quedarem-se meses e meses à 

espera de uma simples consulta médica. 

Eu bem que gostaria de me juntar ao coro proveniente da bancada 

socialista e louvar as Propostas de Plano e Orçamento que hoje aqui 

debatemos. 

Mas, não posso e, muito menos, devo. 

Não posso, porque são propostas falsas. Não devo, porque são injustas para 

com os florentinos.  

São propostas falsas porque querem sempre fazerem-se passar por os 

maiores Planos de sempre, quando, depois, se vê que, na verdade, boa 

parte dos investimentos aprovados pela maioria absoluta socialista não são 

realizados. Pelo menos é o que acontece no que concerne a Ilha das Flores. 

A execução financeira do Plano de 2007, ano em que a crise andava longe 

dos Açores, é bem demonstrativa da falsidade destas propostas 

apresentadas pelo governo regional socialista e aprovadas em uníssono pela 

maioria absoluta que apoia este governo. 

No Plano de 2007, a Ilha das Flores estava contemplada com uma verba de 

17.618.437 euros. Foi esta verba que as senhoras e senhores deputados do 

Partido Socialista aprovaram neste Parlamento. 

No ano de 2007, ano em que a crise, que hoje infelizmente nos assola, 

ainda não havia cá chegado, o governo regional socialista executou, na Ilha 

das Flores, 7.110.994 euros. Ou seja, ficaram por executar, pelo menos na 
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Ilha das Flores, 60% dos investimentos aprovados pela maioria absoluta do 

PS, de então. 

Porque razão hão-de os florentinos acreditar nas propostas incluídas neste 

Plano para 2009? 

Porque razão hão-de os florentinos acreditar que este governo regional -  

liderado há doze anos pela mesma oligarquia bicéfala que preside aos 

destinos do Partido Socialista - irá executar os 3.472.500 euros previstos 

para as Flores, no âmbito do “fomento da competitividade”? 

Os florentinos não acreditam porque não passam de falsas promessas, 

embora solenemente aprovadas aqui nesta casa-mãe da democracia 

açoriana. 

Em 2007, as senhoras e senhores deputados do Partido Socialista 

aprovaram 5.065.000 euros para “promoção do investimento e da coesão” 

na ilha das Flores. 

O Governo Regional socialista executou, neste mesmo ano, uns míseros 

5,7% desta verba, na ilha das Flores; executando os restantes 94,3% 

aprovados para as Flores em outro sítio qualquer que não na ilha que aqui 

represento. 

Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores Deputados,  

Não posso fazer coro na “louvação” a estas Propostas de Plano e Orçamento 

para 2009, porque, como se pode ver, elas são falsas. 

Não devo fazer coro nas “hossanas” a estas propostas de investimento 

apresentadas pelo IV Governo Regional socialista, porque são injustas para 

com os florentinos. 

São injustas, quando prevêem para investimentos na “Saúde”, na ilha das 

Flores, uns míseros 40.000 euros. 
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São injustas, quando prevêem para as Flores 420.000 euros para a 

“Habitação”. 

São injustas, quando prevêem uma irrisória verba de 205 mil euros num 

sector que dizem ser de aposta na economia da ilha das Flores, como é o 

Turismo. 

Não posso, nem muito menos devo fazer coro com os aplausos a estas 

Propostas de Plano e Orçamento para 2009, quando a soma das verbas 

destinadas à Habitação, Saúde e Turismo na ilha das Flores é, em muito, 

inferior à verba que o Governo Regional socialista quer gastar, em 2009, 

em obras nos Palácios da Conceição e de Sant’Ana, ou seja, nas instalações 

da Presidência do Governo.  

Eu bem sei que os florentinos não têm o poder de persuasão, junto do 

Presidente do Governo, como um ou outro cidadão mais bem colocado tem. 

Mas nunca teria tido eu a ousadia de pensar que se pudesse chegar a tal 

ponto. Dedicar a áreas tão prioritárias como a Habitação, Saúde e Turismo 

para a ilha das Flores, um valor de 665 mil euros, ou seja, metade do que o 

governo regional socialista vai gastar em “melhoramentos” nos Palácios e 

Jardins da Presidência do Governo. 

Mas é o que temos. É com isto com que os florentinos se deparam. É por 

causa destas e de outras que os florentinos já não acreditam neste governo 

socialista. 

Senhor Presidente 

Senhoras e Senhores Deputados 

A ilha das Flores anseia por conhecer o badalado estudo que o então 

Secretário Regional da Economia havia encomendado, sobre o grau de 

desenvolvimento de cada uma das nove ilhas que compõem o nosso 

Arquipélago. 

Já é altura de todos o conhecerem. 
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Ou será que alguém tem receio de confrontar as políticas que tem vindo a 

implementar, nos últimos doze anos, e os resultados das mesmas no que 

concerne a falta de coesão económica, social e cultural da nossa Região? 

Os florentinos gostariam de continuar a viver na Fajãzinha, em Santa Cruz, 

em Ponta Delgada, no Mosteiro, na Lajes… Mas como cidadãos de primeira. 

Tal e qual como os demais açorianos que vivem nas ilhas ditas maiores. 

Os florentinos não querem voltar a emigrar. 

Esta governação socialista da Região parece ter como objectivo político a 

desertificação populacional da ilha das Flores. 

Aqui estaremos para combater tais desígnios. E, por isso, não vamos fazer 

coro com os louvores a estas Propostas de Plano e Orçamento que são, 

como demonstramos, falsas e injustas para com a Ilha das Flores e os 

florentinos. 

Disse 

 

 

Horta, 31 de Março de 2009 


