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RESOLUCAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA

DOS ACORES N.° 11/2009

RECOMENDA AO GOVERNO REGIONAL DOS ACORES QUE PROMOVA AS
INICIATIVAS DA SUA COMPETENCIA PARA QUE SE EFECTIVE A

EXTENSAO DO ANEL DE FIBRA OPTICA As ILHAS DO GRUPO OCIDENTAL

A sociedade de informacao potencia o desenvolvimento sOcio-econOmico, dado que

permite o acesso de todos os cidadaos A informacao e a uma plena difusao do

conhecimento, gerando novas oportunidades e uma melhoria acentuada e significativa

da qualidade de vida.

A dispersao geogrAfica que caracteriza a nossa Regiao, sendo urn importante traco

identitArio, acentua tambem desigualdades que 56 podem ser parcialmente supridas pela

via tecnolOgica. Se isto é verdade na relacao da Regiao corn as envolventes nacional e

internacional, tamb6m o é, certatnente, na perspectiva meramente arquipelAgica de

fomento da coesao, de reducao de assimetrias, materializando-se em telecomtmicacees

com niveis de qualidade e tarifArios compativeis corn uma cidadania do seculo XXI.

Melhores comunicacOes sao, assim, um garante de melhores oportunidades para os

cidadaos e empresas das ilhas mais afastadas dos centros de decisào, colocando-os ern

patamares de acesso a informacao de forma mais rapida e corn melhores condicees,

fomentando a sua competitividade, o que se repercutith numa acorianidade mais plena e

equilibrada.

A extensao do anel de fibra Optica proporcionara aos Florentinos e Corvinos condicees

de igualdade no acesso a informacao e a instrumentos de comunicacao que, estao j A,

cimentados nas demais ilhas como, por exemplo, a videoconferencia, a eficaz

rentabilizacao da telemedicina, uma substancial melhoria na qualidade do servico de

telecomunicacaes, bem como uma qualidade e velocidade superior de acesso a internet,

classificada pelo Primeiro-Ministro de Portugal como "a electricidade do seculo XXF,
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quando se referiu a banda larga na recente deslocacdo que fez A Reptiblica de Cabo

Verde.

Sendo a exclusdo destas ilhas do and de fibra Optica urn erro reconhecido por todos e

que remonta a Ultima govemacAo do PSD - perpetuado depois por sucessivos govemos

da responsabilidade do PS - urge corrigi-lo, agora que estamos prestes a completar a

primeira acacia do seculo )0CI.

A extensão do anel de fibra (*flea As ilhas mais ocidentais do nosso arquipëlago

constitui urn compromisso do Partido Socialista, vertido no seu manifesto eleitoral. Para

alem desse partido ter ganho as eleicOes nessas ilhas, o Presidente do Governo Regional

afirmou, já em diversas ocasieles, que os compromissos assumidos sAo para cumprir.

A 18 de Fevereiro de 1998, o Presidente do Govern° Regional afirmou que "oGoverno

fir encomendou um estudo sobre a viabilidade tecnica e financeira da extensdo do cabo

de fibra aptica as ilhas do Grupo Ocidental, pelo que se a soluglio se revelar adequada

a proposta de orcamento regional para o prOximo ano deverd incluir as verbas

necessarias ao empreendimento" e que "projectos desta natureza constituem

verdadeiros mecanismos de compensacao para ilhas mais isoladas como sdo as Flores

e Corvo."

0 Secrethio Regional da Habitacão e Equipamentos, do IX Govern° Regional, referiu-

se, em Fevereiro de 2008, a este projecto como "estruturante", acrescentando que a

conclusào do anel de fibra Optica pan as ilhas das Flores e Corvo seria efectivada na

actual legislatura: "na praxima legislatura vdo acabar de uma vez por todas as mils

comunicacties nas Flores e Corvo" e "(dem da melhoria da qualidade de vida dos

Acorianos que habitam o Grupo Ocidental do arquipelago, a conclustio do anel de

fibra Optica vai permitir potenciar a economia Acoriana, corn melhores negOcios,

comunicaOes fixas e mOveis e prestacdo de servicos sociais e de sande". Acresce, que

aquele Secretdrio Regional, reiterou este compromisso aquando da sua interveneAo na

apresentacão do Programa do X Govern° Regional, em Dezembro pp., portanto, já na

presente legislatura.
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0 Govern° da Repnblica acaba de promover um protocolo corn a Repablica de Cabo

Verde para a construcâo de um cabo submarino de fibra Optica, que estara operacional

no final de 2010, no que sera urn investimento avultado a efectuar em territerio

estrangeiro e finartciado tambem pelos contribuintes Florentinos e Corvinos.

Assim, a Assembleia Legislativa da Regiào Auteonoma dos Acores, nos termos

regimentals e estatutArios aplithveis, resolve recomendar:

Que o Governo Regional dos Acores promova todas as iniciativas da sua

competencia, mormente as diligencias necessarias junto dos departamentos

governamentais do Govern° da RepUblica e da Portugal Telecom, para que se

efective a extensäo do anel de fibra 6ptica ao Grupo Ocidental da Regido

AutOnoma dos Acores, corn caracter prioriterio, ate final de 2010.

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regiäo Aut6noma dos Acores, na Horta, em

14 de Maio de 2009.

o Presidente da Assembleia Legislativa

da Região Aut&roma dos Acores

Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral
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