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NOTA DE IMPRENSA 

Os açorianos precisam de um governo que governe  

 

O Presidente do Grupo Parlamentar do CDS, Artur Lima, afirmou, esta quarta-feira, no Parlamento 

dos Açores, que os Açores e os açorianos precisam de reformas urgentes em áreas cruciais como o 

emprego, as pescas, a agricultura, a saúde, o emprego e os transportes. Para o líder centrista, sem 

estas reformas, “as nossas finanças públicas não se equilibrarão, a nossa economia não crescerá ao 

ritmo necessário e alguns setores produtivos aproximar-se-ão da rotura”.  

O líder do CDS, através de um diagnóstico real do estado da Região, considerou ser necessário que 

o governo fale a verdade aos açorianos, exigindo uma governação responsável, que se deve fazer 

com estudo, planeamento e trabalho.  

Segundo Artur Lima, no que concerne às políticas de transportes, o governo “continua incapaz de 

apresentar uma política de mobilidade que atenda às necessidades das nossas populações”, 

considerando que a “única solução apresentada” é a “supressão de ligações”. Referiu ainda que 

“nos correios e na carga aérea, a falta de visão estratégica deste governo impossibilita o acesso 

atempado aos serviços postais e aos serviços de carga com as decorrentes consequências para as 

nossas populações e para as nossas empresas”.  

Referindo-se ao futuro do setor das pescas, Artur Lima apontou que a “solução encontrada por este 

executivo foi pagar aos pescadores para deixar de pescar, sem antever atempadamente as suas 

consequências”. Quanto ao setor da agricultura, aludiu à “falta de políticas de resposta aos 

constrangimentos do fim das quotas leiteiras, que tiveram como consequência a situação de 

falência de muitos dos nossos produtores de leite”.  

Na saúde, o deputado centrista lamentou que “hoje milhares de açorianos estejam a aguardar a 

realização de uma cirurgia em listas de espera superiores a um ano, ao mesmo tempo que o 

desgoverno na gestão da saúde faz com que as empresas fornecedoras do setor anunciem a 

suspensão dos fornecimentos aos hospitais da Região por falta de pagamento”.  

Artur Lima constatou ainda que apesar do governo ter anunciado “este ano um plano de combate 

à pobreza que iria erradicar o flagelo da Região”, a realidade demonstra “o aumento do risco da 

pobreza e um exponencial crescimento do Rendimento Social de Inserção na Região”. O líder do 

CDS alertou para o “acréscimo do desemprego que demonstra à evidência que as políticas definidas 

por este governo, consubstanciadas nos estágios e programas ocupacionais, outro sentido não tem 

que não seja esconder a falta de competitividade da nossa economia”.  

Para o líder do CDS, “o anúncio do fecho das endividadas empresas públicas regionais que 

contribuíram para o descalabro económico do setor foi uma consequência da falência do modelo 

económico da governação socialista”. Artur Lima acusou o governo de incongruência, uma vez que, 
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apesar do anúncio de emprego e riqueza na área da ciência e da tecnologia à custa da instalação do 

Air Center na Região, “a sede daquela instituição terá apenas um caráter simbólico, sem nenhuma 

correspondência ao nível do emprego e da economia”.  
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