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Nesta edição conheça as diferentes propostas
para o Pico das forças políticas que se
candidatam às eleições de 16 de outubro.
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LEGISLATIVAS REGIONAIS 2016

1-O Pico tem demonstrado ser
uma referência num modelo de tu-
rismo que se adequa à sua paisa-
gem e ao seu património históri-
co e cultural. O turismo rural e o
agroturismo têm efeitos reproduti-
vos imediatos na economia local.
A qualidade e a certificação da
oferta de espaços de alojamentos é
uma prioridade, a par de ativida-
des de animação adequadas ao tu-
rismo e ao património cultural e do
incentivo ao investimento na res-
tauração em unidades de aloja-
mento rural como forma de divul-
gar os nossos produtos e a nossa
gastronomia.

A Escola Profissional do Pico foi
intervencionada nas suas instalações.
Agora urge rentabilizar esse investi-
mento na formação técnica nos
domínios das diversas vertentes do
turismo, da vitivinicultura, horti-
cultura, fruticultura, floricultura e
nas pescas, bem como na formação
de agentes culturais e etnográficos.

O Pico deve ter mais e melho-
res transportes. Propomos a redu-
ção das tarifas dos transportes marí-
timos entre as ilhas do Pico e Faial
com a ilha de São Jorge e a revisão
dos preços dos passes sociais nas
ligações entre Faial e Pico.

Colmatar a ligação abandona-
da pela TAP através do reforço das
ligações da SATA para o Pico, fa-
zendo cumprir o que Vasco Cor-
deiro prometeu em 2012.

Criar as condições necessárias

à operacionalidade do Aeroporto
do Pico, elemento fulcral ao incre-
mento do turismo de qualidade
que se pretende para a nossa Ilha.

2-A qualidade da prestação de
serviços de saúde não pode depen-
der do número de habitantes de ca-
da ilha. Vamos pugnar para que se
efetuem urgentemente as obras de
beneficiação previstas para o Cen-
tro de Saúde das Lajes do Pico.

Melhorar os cuidados de saúde
na ilha do Pico aos residentes e a
quem nos visita, implementando
consultas de apoio a não-residentes
e a residentes temporários.

Repensar a prestação de cuida-
dos de saúde primários e continua-
dos, garantindo serviços de proxi-
midade, principalmente todos os
que se destinem a utentes de idade
mais avançada.

O bairrismo doentio entre con-
celhos só nos tem prejudicado, de
tal forma que, só depois de 40 anos
de oportunidades, se tenha conse-
guido um centro de saúde avança-
do com possibilidade de ter valên-
cias iguais a um hospital. Mas só
as conseguiremos pôr a funcionar
se nos unirmos com essa finalida-
de. Defendemos a existência dos
centros de saúde de Lajes e São
Roque, com serviços de urgência,
bem como os serviços de proximi-
dade do Posto da Piedade, cobrin-
do, assim, o mais possível a ilha do
Pico com serviços de saúde.

3-O governo regional tem por

norma reconhecer as necessidades
para agradar a quem de direito,
protelar a resolução o mais possí-
vel para não ter de tomar decisões,
e viver à sombra da publicidade do
que já fez no passado enquanto
tenta que se esqueça o que falta fa-
zer. Depois adora lamentar-se por
ainda não ter conseguido cumprir
as suas promessas e pede mais
tempo para as concluir. Em altura
de eleições promove uma enorme
panóplia de inaugurações cuja con-
clusão é, depois, remetida para as
calendas ou para a proximidade de
novas eleições.

Tem, ainda, o péssimo hábito
de recusar toda e qualquer propos-
ta que não venha da sua família
partidária e, só mais tarde, por ve-
zes demasiado tarde, reconhece e
adota as soluções propostas, apre-
sentando-as como suas.

Esta não é uma forma de go-
vernar para as pessoas, mas sim de
governar-se à custa das pessoas.

4-O mais grave problema que
atinge toda a Região e a ilha do Pi-
co é o desemprego, sobretudo o de-
semprego jovem que provoca o
êxodo de quem, desesperadamen-
te, procura trabalho. O BE/Açores
propõe soluções que marcam a dife-
rença a curto prazo:

— Contratação de todos os be-
neficiários dos programas ocupa-
cionais que se encontrem a preen-
cher necessidades permanentes de
trabalho nos órgãos da adminis-

tração pública autónoma;
— Reativação urgente dos Esta-

leiros da Madalena, uma vez que o
concurso já foi publicado no Diário
da República e abertas as propos-
tas dos concorrentes em abril do
corrente ano;

— Não permitir a deslocaliza-
ção de qualquer unidade industrial
ou serviço existente para outros lo-
cais diferentes da ilha do Pico;

— Incentivo à reabilitação do
edificado e recuperação de adegas
para fins turísticos;

— Recuperar cisternas tradi-
cionais para armazenamento de
águas pluviais favorece a lavoura,
aproveita a água de forma natural

e constitui mais um ponto de inte-
resse para o agroturismo.

— Apostar fortemente na viti-
vinicultura como um setor essen-
cial à economia da ilha do Pico.

— Apoiar a implementação de
unidades para produção de hortíco-
las, com medidas de proteção às co-
lheitas e infraestruturas agrícolas
que garantam o retorno económico
para os investidores. Minimiza-se a
dependência de monoculturas de
forma sustentável para o ambiente,
contribui-se para o auto-abasteci-
mento e geram-se excedentes para
comercialização nas outras ilhas.

São medidas que criam postos
de trabalho a curto prazo.

Mário Moniz (Bloco de Esquerda)
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1-As prioridades que o LIVRE
defende, aplicam-se tanto ao Pico
como aos Açores, pois são basea-
das na atual situação global, no
que toca ao iminente colapso da
biosfera e às alterações climáti-
cas, problema para o qual a comu-
nidade científica nos tem alertado
e que deve estar na agenda de
qualquer partido. É importante
contrariar a tendência de bairris-
mo que há entre as ilhas e unirmo-
nos na construção de um futuro
sustentável. Nesse aspeto, defen-
demos uma rápida descarboniza-
ção da economia açoriana, através
das energias renováveis e de uma
agricultura de menor impacto ne-
gativo para o ecossistema do qual
depende. É uma visão que para a
maioria pode parecer abstrata e
sem sentido para uma região tão
pequena, mas é importante que o
Pico e os Açores assumam parte
da responsabilidade que nos cabe
e transformemos esta menos-valia
global numa mais-valia regional,
colocando-nos na linha da frente
da mudança de paradigma que hoje
se vive.

2-A par com a ameaça iminen-

te que referia na questão anterior,
a saúde é onde a vida e bem-estar
da população do Pico tem estado
em risco mais imediato. É difícil
conciliar serviço universal de qua-
lidade com a geografia dispersa
que caracteriza a nossa região.

Sendo o LIVRE um partido de
esquerda, medidas que centrali-
zem os serviços serão vistas como
um retrocesso no direito aos cui-
dados de saúde. Creio que essa
solução só deva ser usada em caso
de risco na manutenção do pró-
prio serviço e como medida de re-
curso. Se faz sentido centralizar
parte dos serviços, para que se
preserve uma maior qualidade, era
benéfico pensar na descentraliza-
ção de algumas consultas de espe-
cialidade e até repensar a organi-
zação geográfica dos pólos de
acesso aos serviços de saúde. São
Roque poderia passar a servir as
populações do Pico e São Jorge,
com consultas periódicas. Isso
exigiria uma reorganização do Sis-
tema Regional de Saúde, que não
vejo como problemática.

3-De uma forma geral parece-
me positivo em muitos aspetos,

embora pudesse dar mais priori-
dade às questões relacionadas com
a diversidade da agricultura, ao
invés de uma maior quantidade do
mesmo, ou o apoio à pequena eco-
nomia local. As metas para as ener-
gias renováveis são realistas, mas
deveríamos ser mais ambiciosos.
Alguns dos investimentos não me
parecem tão prioritários, nomea-
damente em infraestruturas, e po-
deríamos canalizar alguns desses
fundos para a questão da energia,
uma das mais urgentes.

4-O Pico é a ilha do futuro, ou
pelo menos assim se diz. Gostaria
que se tornasse também a ilha do
presente, resgatando esse futuro
para junto do nosso tempo. Sem
fugir do tema inicial da entrevista,
penso que os Açores poderiam ser
um centro de desenvolvimento de
tecnologia na área das energias
renováveis, podendo o Pico, em
parceria com as outras ilhas do
triângulo, ocupar um lugar pionei-
ro na energia das ondas, que ficou
ao abandono, apesar de termos
mar que baste à nossa volta. Esta-
mos a viver um final de ciclo, com
a construção do parque eólico no

Corvo, depois do primeiro, em
1988, na ilha de Santa Maria. O
encerramento da central do Ca-
chorro deveria ser um virar de
página e não um fechar de livro. O
novo terminal de passageiros de
São Roque poderia ser aproveita-
do de modo a que a construção
tivesse duas funções: amarração
de barcos e produção de energia.

Filipe Gomes (Partido LIVRE)

É uma ideia ousada, mas que se
pensarmos bem, faz todo o senti-
do. Teria o benefício de poupar
custos, uma vez que não havia ne-
cessidade de uma segunda infra-
estrutura com a função única de
central elétrica. Uma oportunidade
que perdemos na renovação dos
portos do triângulo, mas que pode-
ríamos adotar futuramente.
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