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ASSUNTO: Pedidos de Parecer sobre a Proposta de DLR N. 4/XII -

Orientações de Médio Prazo 2021-2024 e Proposta de DLR N. 5/XII -

“Plano Regional Anual para o ano de 2021”.

Ex.mo Sr.

Tendo-nos sido solicitado parecer sobre os documentos referidos em assunto, o

Conselho de Ilha das Flores, decidiu na sua reunião extraordinária realizada no dia 26,

emitir parecer favorável a ambos. Todavia, os Senhores Conselheiros no âmbito das

suas competências, chamam a atenção para algumas matérias que suscitaram

preocupação e que passamos a referir:

1 - Estabilização e reabilitação da Orla costeira a sul e a nordeste do Porto das

Poças em Santa Cruz, cuja verba orçamentada é manifestamente insuficiente no nosso

entender;

2 - A necessidade de assegurar os meios e as verbas necessárias para o normal

funcionamento do transporte marítimo de/e para as Flores, por forma a garantir que a

operação decorra sem sobressaltos e constrangimentos para os habitantes da ilha;

3 - Foi preocupação também neste contexto que decorram com normalidade as

obras no Porto das Flores e no Porto das Poças, garantindo verbas e meios suficientes

para que estes dois importantes empreendimentos não sofram constrangimentos nem

atrasos que coloquem em causa estas duas infraestruturas, cruciais para o normal

funcionamento e progresso da ilha;

Ex.mo. Senhor:

Presidente da Comissão Especializada
Permanente de Economia da ALRAA
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4 - Foi também assunto em análise nesta reunião, a necessidade de obras na

aerogare e parque de estacionamento daquela estrutura, porta de entrada de muitos

turistas na nossa ilha e que há muito são temas abordados no Conselho de Ilha;

5 - No setor das vias de comunicação terrestres continuam presentes nas

preocupações dos senhores Conselheiros, quanto à reabilitação da estrada Ribeira

Grande - Morro Alto - Burrinha - Lombas (conhecida por estrada do Anel; a estrada dos

Rochões que liga a estrada regional do Rochão do Junco com a Boca da Baleia e

também o troço da Ribeira da Cruz, que não estão referidas nos documentos;

6 - Finalmente no setor da agricultura, este Conselho de Ilha mostrou

igualmente preocupação com a diminuição da verba no contexto regional, quando se

trata de uma área de grande importância para as nossas ilhas, de uma forma particular

para as mais pequenas como é a ilha das Flores.

Resta-nos por fim salientar que pese embora o contexto atual em que vivemos,

a braços com uma crise pandémica sem precedentes, deve ser feito tudo o que estiver

ao alcance dos titulares das diferentes áreas de governação, para assegurar um

regresso à normalidade em segurança, sem esquecer de assegurar o desenvolvimento

harmónico das nossas ilhas.

Melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho de Ilha

(José António Corvelo Freitas)
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