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REGIONAL 
 

COMUNICADO 
 
 
A Comissão Política Regional do PSD/Açores reuniu para proceder à análise dos 

resultados das eleições autárquicas de 2021, bem como do calendário interno do 

partido. 

 

Cumprimentando de forma democrática todos aqueles que se apresentaram a 

estas eleições, particularmente os candidatos do partido ou apoiados pelo 

partido, consideramos relevante transmitir:  

 

1. O Poder Local é de vital importância para a democracia nos Açores, por se 

assumir como o poder mais próximo das populações e que faz uma análise 

mais fidedigna dos seus anseios, preocupações e aspirações. 

 

2. O Governo Regional dos Açores deve ser um parceiro ativo de todos os 

novos órgãos autárquicos saídos das eleições de 26 de setembro, 

valorizando o seu papel e com um tratamento equitativo de todos. 

 

3. Realçamos o excelente resultado para o PSD/Açores nas eleições 

autárquicas, bem como para o projeto político que governa a Região. 

 

4. No seguimento da dinâmica de vitória iniciada nas eleições legislativas 

regionais do ano passado, o PSD aumentou para oito o número de câmaras 

municipais que lidera nos Açores e para nove o de assembleias municipais. 

 

5. As candidaturas do PSD/Açores, em listas próprias ou em coligação com 

CDS-PP e PPM, conquistaram a presidência de 73 juntas de freguesia, 

ultrapassando o Partido Socialista pela primeira vez em 12 anos. 

 

6. Nos resultados para as câmaras municipais, as candidaturas do 

PSD/Açores e das listas em coligação com CDS-PP e PPM obtiveram mais 

de 55 500 votos. Mais 2.000 votos que o nosso adversário mais direto, o 

Partido Socialista. 
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7. Os resultados das eleições autárquicas não deixam, assim, margem para 

dúvidas: há uma clara maioria não socialista nos órgãos de poder local dos 

Açores. 

 

8. Face aos resultados eleitorais e num quadro de normalidade democrática, 

o PSD entende que as próximas direções da Associação de Municípios dos 

Açores e da delegação regional da Associação Nacional de Freguesias 

devem, necessariamente, refletir a existência de uma expressa maioria 

não socialista no poder local da Região. 

 

A Comissão Política Regional agradece ainda a todos os autarcas do PSD/Açores 

que cessaram funções pelo seu relevantíssimo trabalho ao serviço dos seus 

concelhos e freguesias, deixando um cumprimento especial a Carlos Rodrigues, 

em Vila do Porto, e a Maria José Duarte, em Ponta Delgada.  

 

Deixamos ainda uma palavra de valorização do papel democrático de oposição 

nos concelhos e freguesias em que as candidaturas do PSD não lograram atingir 

os seus objetivos. 

 

Nessas freguesias e concelhos estaremos concentrados, também, na missão 

democrática de fazer uma oposição construtiva, desempenhando com humildade 

o papel que nos foi confiado pelas populações.  

 

A Comissão Política Regional analisou ainda o calendário eleitoral interno, para a 

convocação de eleições diretas e do 25.º Congresso Regional. 

 

Atendendo ao calendário eleitoral do PSD nacional, a Comissão Política Regional 

deliberou não fazer coincidir os atos eleitorais do PSD/Açores com os atos 

eleitorais nacionais que se devem realizar primeiro. 

 

A Comissão Política Regional deliberou suscitar a convocação de um Conselho 

Regional para análise dos resultados eleitorais autárquicos até ao final do 

presente mês de outubro. 

 

 

Angra do Heroísmo, 16 de outubro de 2021 


