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Exmo. Senhor
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ASSUNTO; Pedido de Parecer sobre a Proposta de Decreto Legislativo
Regional n^4/XII - "Orientações de Médio Prazo 2021-2024" e
Proposta de Decreto Legislativo Regional n°5/Xli - "Plano
Regional Anual para o ano de 2021"

Excelentíssimo Senhor Presidente

Na seqüência do Vosso pedido de parecer sobre a Proposta de Decreto
Legislativo Regional n®4/XII - "Orientações de Médio Prazo 2021-2024" e
Proposta de Decreto Legislativo Regional n°5/Xll - "Plano Regional Anual para
o Anode 2021" vem, por este meio, o Conselho de Ilha de São Jorge remeter a
V. Ex®. o nosso parecer que se anexa.

Com os melhores cumprimentos

O PresidenteJoCQDselliadeJIha de São Jorge

Paulo Lopes Soares Veiros
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Parecer do Conselho de Ilha de São Jorge relativo a Proposta de Decreto 

Legislativo Regional nº4/XII - "Orientações de Médio Prazo 2021-2024" e 

Proposta de Decreto Legislativo Regional nº5/XII - "Plano Regional Anual 

para o ano de 2021". 

  
 

Reuniu este Conselho de Ilha no dia 09 de abril de 2021, de forma a emitir o 

parecer relativo à Proposta de Decreto Legislativo Regional nº4/XII - 

"Orientações de Médio Prazo 2021-2024" e Proposta de Decreto Legislativo 

Regional nº5/XII - "Plano Regional Anual para o ano de 2021". 

O Conselho de Ilha deliberou pronunciar-se sobre os temas e matérias que 

efetivamente relevam para o quotidiano dos jorgenses. Sendo as 

Orientações de Medio Prazo e o Plano anual para 2021 documentos que 

manifestam as intenções de estratégia económica e social, e as políticas do 

Governo Regional para os Açorianos, cabe a este órgão manifestar as suas 

reais preocupações e anseios dos jorgenses. 

Os Açores vivem um momento particular, fruto de uma pandemia que 

alterou as nossas agendas, as nossas prioridades e as nossas ambições. 

Além disso, vivemos um terceiro ciclo da governação açoriana, que 

coincide com a conclusão de um Quadro de Programação Financeira, o 

início de uma nova legislatura, a aplicação de um Plano de Recuperação e 

Resiliência e um novo Quadro de Programação Financeira. 

Hoje, vivemos uma nova realidade, após um período inicial da nossa 

autonomia onde foi essencial dotar os Açores de infraestruturas, criar novos 

serviços e dotar as nossas ilhas de meios, que até, ao estabelecimento do 

regime autonómico os açorianos nem ambicionavam. Vivemos agora um 

tempo em que temos de rentabilizar os nossos investimentos e fazer crescer 

a nossa economia, onde precisamos de fomentar a atratividade de pessoas, 
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para fazer face ao flagelo do despovoamento, situação que muito preocupa 

os jorgenses em particular. 

 

No domínio das obras públicas, para alem das manutenções e 

pavimentações de estradas regionais e caminhos agrícolas, do 

abastecimento de água à lavoura, das proteções da orla costeira, ainda 

temos algumas lacunas ou falhas de relevância estratégica, tais como: 

• Centro de Saúde de Velas, onde consideramos a verba inscrita 

para 2021 insuficiente para resolução de um problema grave; 

• Matadouro de São Jorge, contamos que a verba inscrita permita 

o início dos trabalhos e a sua execução na legislatura; 

• Melhoria do acesso e zona envolvente ao Porto do Topo, 

verificamos que estão programadas algumas obras, mas não 

constatamos que esteja programada uma obra que envolva o seu 

acesso e casas de aprestos de referir que as antigas furnas são 

um património a proteger; 

• Núcleo de Recreio Náutico e apoio às marítimo turísticas no 

Porto da Calheta, o Conselho de Ilha gostaria de ver inscrita uma 

ação que dê início aos estudos para apresentação de uma 

solução desta matéria; 

• Centro de Interpretação das Fajãs de São Jorge, não constatamos 

a inscrição desta obra no plano; 

• Construção do Centro Intergeracional de Santo Antão, contamos 

que a obra seja executada tendo em conta a necessidade desta 

estrutura social, sobretudo nesta zona da ilha; 

• Quartel de Bombeiros da Calheta, não constatamos a inscrição 

de verbas para resolução deste problema, uma vez que a atual 

estrutura está muito degradada; 

• Parque de Combustíveis de São Jorge; 

• Certificação da pista do aeroporto de São Jorge para voos 

noturnos; 
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Acessibilidades de pessoas e bens 

 

Numa ilha as acessibilidades marítimas e aéreas são fundamentais, este 

é e será sempre um desafio permanente, contudo, São Jorge, não pode 

continuar refém das condicionantes que têm sido travão ao nosso 

desenvolvimento económico e social. Assim, no domínio das 

acessibilidades marítimas e aéreas, propomos e realçamos os seguintes 

pontos: 

 

Acessibilidades Marítimas: 

 

• Criação de uma base de um dos navios da “Atlanticoline” no Porto 

das Velas, esta decisão política vai permitir uma diminuição dos 

cancelamentos da linha verde, além de uma economia em tempo, 

logo em meios humanos, desgaste e combustíveis nas ligações do 

triangulo; 

• Criação de uma ligação marítima e dinamização do triângulo São 

Jorge, Graciosa e Terceira, que resolva as questões recorrentes da 

falta de transporte regular de mercadorias e permita uma fluidez 

e uma nova dinâmica no transporte de pessoas entre estas três 

ilhas, geradora e potenciadora de um verdadeiro mercado único, 

no todo do grupo central; 

• Melhor articulação e cumprimento dos horários e escalas dos 

navios porta-contentores, que para além de condicionarem o 

abastecimento de bens à ilha, devem incentivar o regular 

abastecimento da nossa indústria e fomentar as exportações de 

queijo, conservas e gado, pois somos uma ilha com forte presença 

exportadora, comparativamente a outras com melhores e mais 

regulares ligações. Devemos incentivar quem produz e São Jorge 

produz! 
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Acessibilidades Aéreas: 

• Ao abrigo das novas OSP, precisamos de um número de ligações em 

disponibilidade de lugares e escalas, que respondam à procura 

turística e aos serviços mínimos das necessidades dos jorgenses, 

em transporte de pessoas e carga aérea. Com ligação às escalas que 

nos permitam ligar ao continente no mesmo dia, com escalas e 

horários que respeitem os jorgenses, ora para entrar, ora para sair 

de São Jorge. Atualmente os horários dos voos inter-ilhas, e as 

ligações ao continente pioraram e não respeitam o conforto dos 

residentes, para além de desincentivarem os turistas a viajarem até 

São Jorge. Pretendemos mais ligações a São Miguel, principal porta 

de entrada e saída de turistas nos Açores 

 

Economia:  

• Ao abrigo dos novos instrumentos de programação financeira, 

criação de um programa a médio prazo de promoção e valorização 

dos produtos “Fabricados em São Jorge”, o nosso queijo DOP e as 

nossas conservas, este programa deve ter uma estratégia de 

internacionalização em mercados alvo a definir e a articular com os 

produtores, nomeadamente com o sector cooperativo e indústria 

conserveira; 

• Criar condições de capitalização e capacidade da indústria 

conserveira local poder aceder aos fundos comunitários e ao PRR, 

em condições de igualdade com os seus concorrentes, esta 

empresa precisa de investir para dar continuidade ao trabalho que 

foi realizado na sua valorização, viabilização e crescimento; 

• Eliminação das taxas de BAF e outras nos portos que oneram o 

abastecimento de matérias-primas e bens que serão utilizados na 

transformação/industria, contribuindo assim, para uma melhor 

competitividade da nossa indústria e para o crescimento do nosso 

VAB; 
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Turismo: 

• Renovação do programa de incentivo às férias nos Açores, já para 

2021 pois esta iniciativa teve um importante contributo para o 

sector na ilha de São Jorge no verão de 2020; 

Habitação: 

• Ao abrigo do PRR, tendo em conta que este programa prevê verbas 

significativas no domínio da habitação, promover uma política 

dirigida a jovens casais para que por esta via se incentive a fixação 

de jovens casais na ilha. 

 

Conclusão: 

O Conselho Ilha de S. Jorge, considera positivo o documento, mas apela 

novamente aos órgãos de poder regional que atendam ao exposto no 

parecer que agora remetemos. 

 

Calheta, 9 de abril de 2021 

 

O Presidente do Conselho de Ilha de São Jorge 

 

 

Rogério Veiros 


