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Nº. Gp239-IX 
Proc.º 30.06.03.04 
           35.02.06 
           35.02.05 
           35.02.07 
Data: 2009-04-02 
 
Assunto: Intervenção ilha das Flores 
 
 
Senhor Presidente; 
Senhoras e Senhores Deputados; 
Senhor Presidente do Governo; 
Senhoras e Senhores membros do Governo; 
 

Por diversas ocasiões ouvimos o Senhor Presidente do Governo Regional afirmar nesta Casa que os 

compromissos assumidos são para cumprir. Foi também um dos slogans de campanha do Partido 

Socialista. 

 

Também por diversas ocasiões a história se tem encarregado e continua a encarregar-se de provar que 

assim não é! 

 

O Partido Socialista assumiu para com os Florentinos 74 compromissos em Outubro último, o que é 

ambicioso. Mas assumiu-os e estão plasmados no seu manifesto eleitoral. 

 

O Partido Socialista, embora por margem escassa, ganhou as eleições na ilha das Flores e tem o dever de 

não defraudar os seiscentos e tal votantes que ainda vai tendo a Ocidente. 

 

E, sejamos intelectualmente honestos, de todos estes compromissos, há um número significativo em 

execução ou previstos nos documentos em apreço, mas disso falarão os Senhores Deputados da maioria, 

até porque têm mais tempo regimental. 

 

Há, no entanto, uma estranha obliteração de compromissos que considerámos chave para o 

desenvolvimento da ilha das Flores, alguns deles ansiados e prometidos há décadas, e que continuam 

ausentes dos documentos estruturantes e planificadores hoje e aqui em análise. 

 

Não me sendo possível enumerá-los todos, centrar-me-ei nos mais emblemáticos.  

 

Em breve iremos debruçar-nos nesta Casa sobre a extensão do cabo de fibra óptica ao Grupo Ocidental, 

graças ao Projecto de Resolução apresentado pelo CDS-PP, pelo que deixarei para essa altura a 

enumeração das suas mais-valias bem como das graves consequências da sua não execução.  
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Mas devo aqui afirmar, com toda a veemência, que as vagas alusões feitas a este empreendimento, quer 

no Plano Anual Regional, quer nas Orientações a Médio Prazo, a par da orçamentação residual de 26.500 

Euros, são um insulto aos Florentinos e Corvinos, defraudando as suas expectativas mais pessimistas!  

 

Com esta orçamentação só cabos de vassoura, e óptica nem vê-la! 

 

Não podemos admitir que os Açorianos do Grupo Ocidental continuem a ser tratados como o parente 

pobre da Região! 

 

Se há ilhas de valor, as Flores e o Corvo são ilhas de valor acrescentado, pois duplicam a nossa Zona 

Económica Exclusiva! 

 

Senhor Presidente; 

Senhoras e Senhores Deputados; 

 

Sendo simultaneamente as ilhas geograficamente mais afastadas, o sector da saúde merece-nos especial 

preocupação. 

 

E neste âmbito, não podemos aceitar que na viagem entre o manifesto eleitoral e os documentos em 

apreço tenham naufragado o Posto de Saúde das Lajes, o Gabinete Médico-legal, e a Câmara 

Hiperbárica… A menos que tenham embarcado estes compromissos no “Atlântida”! 

 

No sector primário, causa-nos indignação verificar que a sala de desmancha do Matadouro Industrial da 

ilha das Flores e valências complementares estejam, uma vez mais, longe das prioridades assumidas pelo 

Partido Socialista para esta legislatura e muito longe das promessas eleitorais, realizadas há menos de 6 

meses. 

 

Quanto à energia, registamos o avultado investimento efectuado na nova Central Termoeléctrica, não 

podendo, contudo, deixar de manifestar a nossa estranheza pelo facto dos anunciados investimentos em 

renováveis ou limpas, nomeadamente nas componentes hídrica e eólica, não serem assumidos claramente 

para a ilha das Flores neste quadriénio. 

 

É que, “se bem me lembro”, como dizia Nemésio, a prioridade deste executivo em política energética ia 

inteirinha para as renováveis e para reduzir a dependência do petróleo.  
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Enfim, há mais uma vez um oceano de diferença do discurso à praxis, pois assumem-se prioridades 

políticas com as energias limpas e investe-se primeiro na componente termoeléctrica!  

 

Quanto aos transportes aéreos, lamentavelmente o pôr-do-Sol continuará a ser o limite a Ocidente. Todos 

sabemos que só investindo no melhoramento das acessibilidades se atenuam e abreviam as distâncias.  

 

Porém, a certificação da iluminação da pista de aterragem e a instalação de equipamento para 

aproximação em condições de visibilidade reduzida, apesar de vertidas no vosso manifesto, continuam a 

ser uma miragem e ficarão para outras núpcias… 

 

Uma última referência para a habitação. Neste sector chave do plano social, o Partido Socialista assume 

no seu manifesto a construção do loteamento da Terça, destinado a jovens casais.  

 

Pura realidade virtual! Nestes documentos, nem Terça, nem Quarta, nem noutro dia qualquer! Será que se 

pretende alojar os destinatários deste empreendimento virtual nas 390 habitações adquiridas pelo Governo 

Regional e anunciadas recentemente? 

 

Senhor Presidente; 
Senhoras e Senhores Deputados; 
Senhor Presidente do Governo; 
Senhoras e Senhores membros do Governo; 
 

O CDS-PP espera que o Governo Regional ainda honre os seus compromissos para com os Florentinos.  

 

Tendo sido o Partido Socialista sufragado com a maioria dos votos desses Açorianos, cumpre-nos o papel 

fiscalizador. Cumpre-nos também, porque é essa a nossa forma de estar na política, dar o nosso melhor 

contributo à governação com o objectivo de melhorar a qualidade de vida de todos os Açorianos, em 

particular dos mais desfavorecidos. 

 

É que também gostaríamos de vir a dizer um dia: “Que bom é ser Florentino, que bom é ser Açoriano!” 

 
 

O Deputado Regional 

 
Paulo Rosa  


