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Projeto de Resolução 

(Recomenda ao Governo Regional que contrate um médico 

veterinário que assegure, de forma permanente, o funcionamento 

do serviço de medicina veterinária na ilha do Corvo) 

 Mais uma vez, a ilha do Corvo não conta com a presença de um 

médico veterinário que assegure o funcionamento permanente do serviço 

de medicina veterinária na ilha do Corvo. O serviço volta a não funcionar 

de forma regular, não existindo, por parte do Governo Regional, capacidade 

para assegurar a substituição da titular do serviço, que se encontra ausente 

do mesmo ao abrigo do regime legal de férias, faltas e licenças dos 

funcionários e agentes da Administração Pública.   

Mais uma vez se constata, que não existe nenhuma vantagem, antes 

pelo contrário, em manter a ilha do Corvo integrada no serviço de 

desenvolvimento agrário sedeado na ilha das Flores. As sinergias não 

existem e o referido serviço é, pura e simplesmente, incapaz de deslocar 

técnicos para a ilha vizinha. 

A ausência da referida funcionária está a ser parcialmente colmatada 

com a deslocação pontual de médicos veterinários afetos a outros lugares 

do quadro da administração regional. Mas o que é um facto, é que a 

inexistência de um serviço permanente afeta gravemente a ilha do Corvo, 

nomeadamente no âmbito da observância do quadro legal que é assegurado 

por um serviço de veterinária e, bem assim, a saúde pública, a sanidade 

animal e o bem-estar animal.  

 No atual quadro das enormes dificuldades de abastecimento que 

afetam a ilha do Corvo não é, pura e simplesmente, aceitável que os 

corvinos não possam, sempre que assim o decidam, abater os bovinos, 

caprinos e suínos necessários para autoconsumo. Existem atualmente 

solicitações que ficam a aguardar, durante semanas, a vinda de um médico 

veterinário. A situação só tenderá a piorar durante o inverno que se 

aproxima, prejudicando ainda mais a população. Trata-se de uma situação 

a todos os níveis inaceitável, que urge resolver.      

Assim, a Representação Parlamentar do Partido Popular Monárquico, 

nos termos da alínea d) do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo 
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da Região Autónoma dos Açores, propõe que a Assembleia Legislativa da 
Região Autónoma dos Açores aprove a seguinte Resolução:      

   

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

recomenda ao Governo Regional que contrate um médico 

veterinário que assegure o funcionamento permanente do serviço 

de medicina veterinária da ilha do Corvo.  

 

Corvo, 25 de novembro de 2019  

 

 

O Deputado do PPM, 

 

Paulo Estêvão 

 

  


