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= MENSAGEM DE ANO NOVO = 

 

Caras e caros Açorianos, 

Neste dia em que nos preparamos para o início de mais um ano, 

faço votos que 2020 seja um Ano repleto de sucessos pessoais e 

profissionais e desejo que estes dias, de alegria por excelência, 

possam ser partilhados com aqueles que nos são mais próximos. 

Esta é a época do ano em que cultivamos os afetos, estreitamos os 

laços familiares, somos mais solidários e fomentamos o diálogo e a 

comunhão com todos aqueles que nos rodeiam e completam a nossa 

realidade. É também o tempo da reflexão, do olhar nostálgico sobre 

o passado e a esperança infinita acerca do futuro.  

São estes valores e esta reflexão, tão típicos desta quadra natalícia, 

que devemos, cada vez mais, transportar para o nosso dia-a-dia. 

Mesmo assumindo o cliché de que deveria ser Natal todos os dias, 

devemos estar todos conscientes de que o Natal, e os valores que lhe 

estão associados, ficam confinados ao calendário de dezembro e 

somos tentados a esquecer o bem-estar da nossa sociedade enquanto 

coletivo, nos outros dias do ano. 
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Este nosso aparente desapego pode ter origem nos tempos 

acelerados que vivemos e nas alterações sociais, económicas e 

tecnológicas das últimas décadas. Estas alterações têm-nos 

conduzido, muitas vezes, a um estado de impaciência, ou até, de 

indiferença face ao que nos rodeia, enquanto que o tempo corre 

demasiado veloz justificando, a maior parte das vezes, a nossa 

inação, a nossa desresponsabilização e até a nossa ausência. 

Numa sociedade em que somos dominados por um ímpeto de 

satisfação imediata o tempo há-de ser sempre fator determinante 

para a concretização dos nossos objetivos e, se por um lado, nos 

lamentamos da velocidade do tempo, que não nos permite viver em 

plenitude o nosso presente, por outro lado achamos sempre que 

esperamos demasiado tempo por aquilo que queremos.    

Mas importa ter consciência que o tempo é condição imprescindível 

à organização social e que a evolução de uma sociedade, que integra 

instituições e indivíduos, tem implícita, em si mesma, um tempo, 

que se exige, para a análise e ponderação de resultados, pilares 

fundamentais a uma decisão eficaz.  

Devemos, por isso, saber viver o presente, que se constrói desde o 

nosso passado, é certo, mas que não nos pode retirar o foco daquilo 

que deve ser a nossa ação a cada dia.  
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Devemos, também, parar para refletir e colocar no centro do nosso 

modo de vida o bem estar coletivo e o diálogo construtivo e 

fundamentado.  

Só assim, poderemos exercitar a cidadania plena e preparar, com 

segurança e responsabilidade, o nosso futuro e o da nossa 

comunidade. 

Só assim, estaremos melhor preparados para continuar a trabalhar 

para todos e com todos, sempre na busca incessante de soluções 

para os problemas que ainda persistem e para ultrapassar os 

desafios e as adversidades que surgem no nosso quotidiano insular. 

Foi esta condição insular que impulsionou a nossa determinação na 

conquista da nossa autonomia. 

Deverá, pois, continuar a ser esta condição insular o foco de ação da 

política regional - no reforço das nossas competências autonómicas;  

na promoção de medidas que continuem a mitigar as assimetrias 

resultantes da nossa realidade arquipelágica; no incentivo ao 

empreendedorismo e ao investimento; na consolidação de políticas 

que permitam a fixação dos jovens nas nossas nove ilhas; na procura 

incessante de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e que prima 

pela igualdade de oportunidades nas suas diversas dimensões. 
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Ou seja, uma ação focada nas pessoas e para as pessoas, num 

percurso que se quer partilhado, onde todos, entidades políticas, 

entidades públicas ou privadas e os cidadãos, sejam parte integrante 

para o desenvolvimento da nossa Região e na procura das melhores 

soluções. 

Caras e caros amigos, 

Ainda há poucos meses os Açorianos foram postos, mais uma vez, à 

prova com a passagem do Furacão Lorenzo.  

Tal como no passado, reerguemo-nos, limpámos os destroços e 

voltaremos a contruir. 

A onda de solidariedade que se gerou é bem demonstrativa da 

generosidade do nosso povo e da nossa capacidade de resiliência. 

O desafio para este ano, que agora se inicia, é continuarmos 

determinados, persistentes, e com sentido de responsabilidade, a 

trilhar este caminho de progresso e de elevação do nome dos Açores 

cientes, e orgulhosos, desta insularidade que nos diferencia dos 

demais.  

Nesta noite de balanço, quero saudar com afeto todos os Açorianos, 

em particular aqueles que, longe da sua ilha, vivem esta época com 

especial saudade, cumprimento também, de forma especial, aqueles 
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que esta noite sofrem pela ausência dos seus entes queridos, por 

estarem doentes ou por não conseguirem concretizar os seus 

objetivos pessoais e profissionais. 

Nesta noite de esperança desejo a todos vós, que este novo Ano que 

se aproxima seja aquilo que cada um de vós deseja!  

Para todos um Feliz 2020!  

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES 

Ana Luísa Luís 


