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           Exº Senhor, 
     Presidente da Assembleia 
     Legislativa Regional dos Açores 
     Horta. 

 
 
Assunto:  Aval ao Sector Cooperativo Leiteiro de S. Jorge. 
  Incumprimento da Secretaria Regional da Agricultura. 
 

   
Considerando que o sector do leite é o maior pilar económico da 
Ilha de São Jorge. 
 
Considerando que em 11 de Julho de 2000, a Secretaria Regional da 
Agricultura e Pescas assinou com as Cooperativas Agrícolas de 
Lacticínios da Ilha de São Jorge, um Plano de Actuações e de 
investimento para o reforço da competitividade da economia leiteira 
desta Ilha. 
 
Considerando que ao nível das “actuações” estava prevista uma 
linha de crédito até um milhão de contos. 
 
Considerando que a linha de crédito foi consumada na totalidade 
através de garantias/avales bancários assumidas pelos dirigentes 
das Cooperativas, que assim evitaram, com o comprometimento dos 
seus bens pessoais, a derrapagem do sector cooperativo até uma 
zona de recuperação quase impossível. 
 
Considerando que no referido Plano de Actuações, na sua cláusula 
nona § 2 é referido o seguinte:” A linha de crédito será garantida, 
de imediato e de modo intercalar, seguindo-se toda a tramitação 
para a concessão de aval por parte do Governo Regional, no âmbito
da proposta de orçamento para 2001”. 

 

 
Considerando que passados que são dois anos, sem que o Governo 
Regional tenha assumido e seu compromisso. 
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Considerando que os Jorgenses tem sido “enganados” por este 
Governo Socialista que sistematicamente afirma que saneou o 
Sector Cooperativo Leiteiro de São Jorge, o que é falso. 
 
Considerando que está em cima da mesa a discussão sobre a 
possibilidade de construção de novas fábricas de lacticínios na Ilha 
de  São Jorge. 
 
Considerando que as Direcções das Cooperativas estão muito 
cépticas porque temem que o Governo Regional continue a não 
assumir os seus compromissos, vindo por essa via colocar novos e 
ainda mais graves problemas às cooperativas e aos seus dirigentes. 
 
Ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, requeiro a V.Ex.ª 
que seja solicitada informação ao Governo Regional, através da 
Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, sobre o seguinte: 
  
 

• Por que razão o Governo Regional ainda não concretizou o 
referido aval? 

• Pensa concretizá-lo? Em caso afirmativo quando se prevê a 
sua concretização? 

 
 
Velas de São Jorge,  06  de Janeiro de 2003. 
 
 

O Deputado Regional, 
 
 

Mark Marques 
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