




CONSELHO DE ILHA DO PICO 

 

 

Parecer sobre as antepropostas do 

Plano Regional para 2020 
 

 

O Conselho de Ilha do Pico, reunido a 18 de Outubro de 2019, no Salão Nobre do Edifício 

da Câmara Municipal de São Roque do Pico, elaborou o presente parecer relativo às 

Antepropostas do Plano Regional para 2020. 

 

 

O Conselho de Ilha do Pico, por maioria, considerou o Plano global e amplamente positivo 

para a ilha do Pico, na medida em que o mesmo comporta um aumento de investimento de 

12% quando comparado com o Plano de 2019. 

 

 

Constata-se que o Plano contempla para a Ilha do Pico um conjunto de apoios à Pesca e 

Aquicultura (aumento de 266,78% face a 2019) que faz face à necessidade de 

modernização e incremento da actividade piscatória, visando apoio e assistência técnica ao 

Mar 2020 e infraestruturas de apoio. Quanto a este ponto realça-se o reforço de verbas 

destinadas às infraestrututras de apoio às pescas e nas infraestruturas portuárias, 

garantindo-se, dessa forma, a requalificação do Entreposto Frigorífico da Madalena e o 

início das obras do Núcleo de Pescas da Madalena, a dragagem do Porto de São Roque do 

Pico e a construção do novo Terminal de Passageiros de São Roque do Pico. Esta última obra 

tem uma importância estratégica numa óptica de verdadeira indústria do mar e incremento 

da actividade económica.  

 

 



Dá-se especial enfoque ao aumento do investimento ao nível de Transportes, Obras Públicas 

e Infraestruturas Tecnológicas que mereceu um incremento de 26,68% face a 2019. No 

entanto, é opinião vincada pelo Conselho de Ilha do Pico que este reforço de verba será 

ainda insuficiente para fazer face ao mau estado de muitas das estradas florestais 

existentes na ilha. Considerando a dimensão da Ilha do Pico e a extensão da rede viária 

agrícola e florestal que se encontra bastante danificada, deverá ser feito um reforço 

maior no investimento na sua requalificação. 

 

 

A questão da Saúde, e os problemas que ainda são detectados, continua a merecer 

preocupação da parte dos Conselheiros, que não obstante realçarem o grande investimento 

já realizado e o previsto ao nível do Desenvolvimento do Sistema de Saúde para 2020 

(acréscimo de 101,5% face a 2019), enfocam preocupações que perpassam por toda a 

população. Assim, sendo assinalável o esforço de investimento, o mesmo deverá ser alvo de 

incremento em Planos futuros para serem ultrapassados os constrangimentos existentes ao 

nível da Saúde e dotar a ilha do Pico de condições ao nível de meios, equipamentos e pessoal 

para satisfazer as necessidades da população, diminuindo, outrossim, a precisão de 

deslocação a outras valências de saúde da Região para, sobretudo, consultas de 

especialidade.  

 

É de elogiar a continuidade da aposta de investimento ao nível das políticas sociais, bem 

como na competitividade empresarial e empreendedorismo e o reforço contínuo ao nível do 

emprego e qualificação profissional. 

 

Importantes também são as verbas alocadas para a agricultura, incluindo-se os valores dos 

incentivos à requalificação e manutenção da Vinha do Pico. 

 

Não obstante a bondade do Plano para 2020, o Conselho de Ilha do Pico mantém o seu 

enfoque em duas áreas que merecem uma maior atenção em termos de investimento, 

nomeadamente ao nível da Saúde, como supra já se expendeu, e nas acessibilidades à ilha. O 

Conselho de Ilha mantém o seu parecer de ser estruturante para a economia da ilha do Pico 

o aumento da pista do Aeroporto do Pico bem como o aumento das frequências internas e 

externas, sobretudo na época alta ao nível turístico. O nível de projectos de investimento 



privado ao nível turístico quer da ilha do Pico, quer mesmo da ilha de São Jorge, quando 

concatenados com a procura existente pelo destino Triângulo, merecem uma maior resposta 

ao nível de acessibilidades aéreas e marítimas.  

 

Não pode este Conselho de Ilha deixar ainda de realçar, no que tange com o abastecimento 

de água às populações e à lavoura dos três concelhos, ser fundamental proceder-se à obra 

de impermeabilização da Lagoa do Paúl das Lajes do Pico e avançar-se para a construção do 

Museu da Construção Naval de Santo Amaro. 

 

Por último, os danos causados na ilha do Pico com a passagem do Furacão Lorenzo, 

sobretudo ao nível das infraestruturas portuárias e de apoio à actividade piscatória, em 

habitações particulares e espaços comerciais, em vias de comunicação terrestres, em zonas 

turísticas balneares e de lazer e em explorações agrícolas, merecem do Governo Regional e 

da República a devida atenção e rápida resolução, devendo ser estabelecidas medidas ao 

nível deste Plano para 2020 que permitam tal desiderato. 

 

 

Madalena, 19 de Outubro de 2019 

 

O Presidente do Conselho de Ilha do Pico 

 

Alexandre Pessoa Amado 


