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 REQUERIMENTO    
 
Há muito que  a EDA, na Terceira, se mantém, como um dos problemas políticos 
relevantes da ilha, principalmente, por ausência de sensibilidade e preocupação em 
adaptar os seus procedimentos de relacionamento com a população que serve, por um 
lado, às características especificas dessa população e, por outro, às próprias 
circunstâncias, limitações e deficiências do serviço que presta. 
 
Este último aspecto é particularmente relevante porque tem (ou pode) ser 
completamente diferente a atenção em lidar  com a  sua clientela, por uma empresa que 
presta um serviço de interesse geral como é o caso da EDA, se o faz em condições 
habituais de satisfação dos seus utentes-pagantes ou, pelo contrário, se acumula, ao 
longo de décadas, uma tradição de serviço insatisfatório e cheio de deficiências e 
limitações constantes, exasperantes e inexplicadas. 
 
Reportando-nos ao que, em concreto, se passa com a EDA, na Terceira, se o cliente da 
EDA continuar a sentir, ao longo dos anos, o mesmo problema que sempre sentiu- os 
cortes de luz, mais ou menos constantes - ( e pouco interessa ao cliente se eles tem 
descido nos últimos tempos, em termos percentuais. Ele nem dará por isso, a não ser 
que a  empresa tenha a elementar preocupação de lho lembrar – o que, até hoje, nunca 
aconteceu - com a mesma ou maior insistência que os próprios cortes ou avarias), ele 
continuará a queixar-se da EDA com a mesma veemência com que sempre o fez. 
 
Vem tudo isto, a propósito de a EDA, com uma incapacidade de adaptação às 
circunstâncias, que bate seguramente todos os recordes que possam constar do Guiness-
book sobre esta ou matérias semelhantes, manteve, implacavelmente, o programa de 
interrupção do fornecimento de energia eléctrica que anunciara nos jornais para o dia 16 
de Março de 2003. 
 
Nem o facto de, dois dias antes, ter sido anunciado que, naquele dia 16,  a Terceira seria 
o centro das atenções do mundo, comoveu a EDA a  deixar de sacrificar alguns  dos 
seus clientes das freguesias de São Sebastião, Porto Judeu, São Bento, Ribeirinha e São 
Brás a ficarem forçadamente desligados desse mundo entre as 8 e as 14 horas? 
 
Não será óbvio que, para essas pessoas, e nem interessa se serão muitas ou poucas, o 
seu bode expiatório nesse dia, que bem poderia ter sido Bush, Aznar, Blair, Durão 



 

Barroso ou Saddam Hussein, consoante as suas convicções, continuou a ser o mesmo de 
há muitos anos – a  EDA ? 
 
Como é possível que a EDA continue a porfiar em manter-se, com atitudes deste jaez, 
como um dos problemas políticos  mais espinhosos da Terceira, para além de todas as 
decisões políticas, de todas as programações técnicas, de todas as alterações de chefias 
ou de funcionários? 
 
Como é possível que a EDA continue a ser, em 2003, tão indiferente ao mundo à sua 
volta, como era  há uma década, há duas, ou três? 
 
Em face do exposto, venho requerer a Vossa Excelência, nos termos estatutários e 
regimentais aplicáveis, que, através do Senhor Secretário Regional que tutela a empresa, 
me responda, a mim próprio e aos terceirenses em geral, às seguintes quatro lancinantes 
questões: 
 

1. Porquê e até quando?  
2. Mas porquê e até quando? 
3. Meu Deus, mas porquê e até quando? 
4. Senhora EDA, mas porquê e até quando? 

 
 
 
 
Horta, 8 de Abril de 2003. 
 

 
 

Os Deputados do GPPS da Ilha Terceira 
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