
Ex.mo Senhor Presidente cla Assembleia Legislativa da RegiAo AutOnoma

dos Ayores,

Nos tennos do artiao 52° da Constituicào da Repnblica Portuguesa. da Lei it 43/90,
de 10 de Aaosto (exercicio do direito de petica-o), alterada pelas Leis n's 6/93. de 1 de
Marco, 15/2003, de 4 de hinho, e 45/2007. de 24 de Agosto, e do artigo 189' do
Regiment° da Assembleia Leaislativa da Regitio AutOnoma dos Acores, os
peticionarios abaixo assinados vein expiir e requerer o seauinte:

Extensiio do cabo de fibril Optica as Hillis das Flores e do Core° 

Ha mais de uma decada que as populacetes das ilhas das Flores e do Corvo
(Acores) vent sendo ludibriadas corn consecutivas promessas nunca cumpridas,
quer pelos sucessivos Governos da RepUblica (PSD, ('DS/PP e PS) como tambem pelo
Govern° Regional (PS), quanto a extensào do cabo de fibra ()Mica que já passa
bastantes anos pelas restantes ilhas do arquipelaao dos Acores.

Este tratamento desfavoravel das ilhas ocidentais acorianas repercute-se no seu
quotidiano em todos os tipos de telecomunicacOes nestas duas ilhas: a muito lenta
velocidade de acesso a Internet, a fraca pujanca na cornunicaclio e troca de dados que
as empresas comerciais e as entidades pUblicas necessitam fazer corn o exterior, a
mediocre qualidade das chamadas telefônicas (quer sejam fixas, quer sejam
mOveis), a inexistencia de televisäo por cabo que seja efectivamente cablada (apenas
ha o muito mais oneroso acesso por satelite), etc.

No passado dia . a a a a sinaMra do cont atof de18 de Maio de 20 11
instalacAo das redes de nova aeracao e do cabo de fibra Optica de interliaayao das ilhas 
das Flores e do Corvo a todo o Arquipelaao e ao Continente. Afinnou-se tambem qtie
o project° envolve um investimento de cerca de 20 milhOes de euros, a major pane do
qual sere proveniente de financiamento pallet) corn recurso a fundos comtuntarios.

ApOs mais de tuna decada de muitos enaanos, os Povos cot-vino e florentino estzlio
absolutamente cansados de repeticlas e iluserias promessas da extensilo do cabo de
fibra (*flea ate as suas ilhas! Assim, deste modo e numa ac "do civica pela
trans arencia dos contratos pühlicos.

São entidades destinatarias desta Peticao popular: o Governo Regional dos Acores. a
Assembleia Leaislativa da ReQião AutOnoma dos Acores. o Govern° da RepUblica, a
Comissâo Europeia e a Portugal Telecom.



Desta forma, requeremos que nos tennos dos artigos 191' e 192° do Reaimento da
Assembleia Leaislativa da Regiâo AutOnoma dos Acores, a presente Pet-kat) seja
para os devidos efeitos apreciada e debatida pela Comissão Parlamentar
competente em razão da matkria e tambem debatida pelo PlenAdo da
Assembleia.

A presente Pen(*) tern mats de 300 subscritores, pelo que, uma vez achnitida, nos
termos da Lei n° 43/90, de 10 de Agosto e do Reaimento da Assembleia Legislativa
da Regino AutOnoma dos Acores, deve a mesina ser debatida em Piet-Ian°.

Para efeitos de admissäo da presente Peticäo, informa-se que o primeiro promotor da
mesma é o seauinte:

Corn respeitosos cumprimentos,

Nelson Fraga

Santa Cruz das Flores. 21 de Aaosto de 2011
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