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Requerimento 

 

Um dos principais imperativos da nossa condição arquipelágica é a adopção 

de políticas de fomento ao desenvolvimento, que sejam orientadas no sentido de 

um crescimento equilibrado, quer dos sectores de actividade que sustentam a 

base económica regional, quer das parcelas que integram o espaço territorial da 

Região.  

É necessário proporcionar o desenvolvimento económico e social integrado 

dos Açores face à existência de ilhas onde a redução efectiva das desvantagens 

estruturais existentes está acrescidamente dependente do esforço de realização 

de investimento público; de outra forma não seria possível valorizar as 

potencialidades económicas, favorecer o crescimento sustentado das economias 

locais e caminhar no sentido da coesão económica, social e territorial. 

A tendência para o êxodo de algumas das nossas ilhas, somada ao 

envelhecimento populacional generalizado da Região, torna-se muito 

preocupante, sobretudo para quem lá ainda vive e trabalha. Não contradigo 

quem afirma que nos Açores o envelhecimento populacional deve ser analisado 

ilha a ilha, mas ele existe e a perda de população também. 

A ilha das Flores sofreu na última década um muito preocupante 

envelhecimento populacional e também algum agravado despovoamento, devido 
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sobretudo ao facto de os jovens florentinos não terem emprego ou habitação 

para se conseguirem fixar.  

Atualmente na ilha das Flores este fenómeno tem solução através da 

atribuição de incentivos e criação de mais habitações, possivelmente nos 

diversos terrenos pertencentes ao Governo. Os jovens florentinos precisam de 

saber que podem sempre ficar na sua ilha, com habitação e emprego que lhes 

proporcione qualidade de vida. 

Assim, a Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo das 

disposições regimentais aplicáveis, solicita com urgência ao Governo 

Regional as seguintes informações: 

Tem o Governo Regional conhecimento desta situação nas ilhas com menos 

população, principalmente na ilha das flores? 

Quais são os incentivos que os jovens florentinos têm para adquirir ou arrendar 

habitação na sua ilha? 

Tem o Governo Regional conhecimento da falta de emprego na ilha das flores? 

 Horta, 11 de julho de 2019  

 

O Deputado do PCP Açores   

  
  
  
João Paulo Corvelo   
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