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ASSUNTO: Parecer sobre Proposta de Orientações de Médio Prazo 2021-
2024 e Proposta  do Plano Regional Anual para 2021

O Conselho de Ilha da Terceira em sua reunião, extraordinária,  hoje realizada

aprovou,  por unanimidade,  o comunicado que se anexa  sobre o assunto em

epígrafe .

Anexa-se  também  os  pareceres  emitidos  pelas  seguintes  entidades  com

representação no Conselho de Ilha da Terceira: 

- Câmara Municipal da Angra do Heroísmo;

-  URIPSSA –  União  das  Instituições  Particulares  de  Solidariedade  Social  dos
Açores

- CGTP-IN

- UGT – União Geral de Trabalhadores dos Açores .

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Assembleia

Municipal

Ricardo Manuel Rodrigues de Barros
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Conselho de Ilha da Terceira

Comunicado 

O Conselho de Ilha da Terceira, reunido no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo,

reitera  o  que  disse  no  Comunicado  da  última  reunião  onde  os  Planos  e  Orçamentos  foram

apreciados (16 de outubro de 2019), juntando os pareceres que lhe foram entregeus no decurso dos

trabalhos da reunião de hoje 5 de abril de 2021. 

O conselho de Ilha Considera ainda  que da leitura dos documentos em análise é lícito tirar as

seguintes conclusões:

1. Não há grades mudanças de paradigma em relação aos anos anteriores;

2. Plano  e  Orçamento  pouco  ambiciosso  sendo  que  algumas  reivindicações   do  passado

continuam sem respostas;

3. Falta detalhar pormenores quanto às verbas para a Ilha Terceira revelando apenas que há

poucos investimentos e muitas despesas correntes;

4. Como parceiros que devem ser do Governo Regional, as IPSS têm de ser mais ouvidas no

tocante aos apoios a conceder e às políticas sociais a implementar;

5. Bairros Sociais sem os apoios suficientes para a conclusão das obras em curso bem com

outros equipamentos sociais que, precisando de urgente manutenção, não tem dotação neste

orçamento;

6. O Porto da Praia da Vitória, sendo estratégico para a Ilha terceira,  deve merecer melhor

atenção do Governo Regional que continua sem uma decisão clara quanto ao seu futuro;

7. Finalmente os conselheiros entendem que deve a "Terceira Tech Island"  ser considerado um

projeto de extrema importância para a Ilha Terceira pelo que o seu funcionamento deve ser

garantido.

Angra do Heroísmo, 5 de Abril de 2021.

O Presidente do Conselho de Ilha da Terceira, 














































































































