
 

 

XXV Congresso do PSD/Açores 

 

 

 

 

PROPOSTA TEMÁTICA 

 

DESENVOLVIMENTO E COESÃO REGIONAL: 

UMA ILHA, UMA REGIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

De um destino com brio alcançado 

colheremos mais frutos e flores 

porque é esse o sentido sagrado 

das estrelas que coroam os Açores. 

 

Hino dos Açores (excerto) 



Desde o dia 24 de novembro de 2020, sentimos um novo pulsar na nossa 

região. De facto, a estagnação e a falta de soluções contribuíram para a 

necessidade de uma mudança, mudança essa que foi tímida e que obrigou a 

alianças “novas” para se poder concretizar a alteração de governo. É 

fundamental, através de uma estratégia de desenvolvimento harmonioso de toda 

a região consolidar essa mudança e contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida de todos os açorianos. 

A Moção Global de Estratégia apresentada neste Congresso pelo nosso 

Presidente abrange todos os aspetos que são basilares na construção de uma 

Autonomia mais forte, tendo como objetivo primordial o desenvolvimento de 

todas as nossas ilhas, garantindo qualidade de vida às pessoas.  Temos noção 

de que a nossa Região, dispersa por 9 ilhas, só ganha valor e potencial na sua 

unidade. Por isso, é essencial atender às especificidades de todas as ilhas para, 

de forma adequada, se poderem definir políticas que conduzam, de facto, ao 

desenvolvimento harmonioso do arquipélago. 

Considerando o despovoamento que se sente na maioria das ilhas do 

arquipélago, é essencial não esquecer as condições básicas que permitem aos 

cidadãos viverem na sua ilha. O acesso a um serviço de qualidade na Saúde e 

na Educação! Aliados a estes, evidentemente, surgem todos os outros aspetos 

que, atendendo às especificidades de cada ilha, lhe trazem a garantia de 

permanência na ilha – a Habitação, o Emprego, as Acessibilidades terrestres, 

marítimas e aéreas.  

Há, garantidamente, vários obstáculos que teremos de transpor, sendo 

um deles o da falta de mão de obra que se verifica em praticamente em todos 

os setores de atividade. É necessário promover uma política de emprego que 

termine com a precariedade e que valorize o trabalho. A aposta no potencial de 

cada ilha é a chave para a criação de riqueza que irá gerar o emprego com 

salários que permitam o real desenvolvimento económico de cada comunidade. 

É evidente que cada comunidade terá também de ter um papel ativo na 

consecução de ações que melhorem a sua qualidade de vida. Cabe, no entanto, 

ao poder executivo a atenção que tem de ser dada ao diferencial salarial nas 

várias carreiras que permitam destacar o trabalho realizado, o tempo de serviço, 



valorizando, assim, o trabalho e gerando, portanto, mais riqueza, logo mais 

desenvolvimento económico. 

Vivendo numa ilha, as acessibilidades são cruciais para a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos, criando condições para um adequado 

desenvolvimento económico não só ao nível do turismo como da exportação e 

da importação de bens. Com efeito, os transportes aéreos são cruciais na nossa 

mobilidade, são as “asas” que permitem a saída e entrada da ilha, seja por 

razões de lazer, por obrigações profissionais ou por razões de saúde. Por esse 

motivo, tem de se continuar a dar uma atenção especial à mobilidade interilhas, 

promovendo, de facto, essa união que nos faz sentir mais perto de todas as ilhas. 

É necessário, no entanto, fazer frente a uma das “ameaças” que, 

constantemente, paira sobre o Faial, Pico e Santa Maria que é a questão das 

gateways e da continuidade da possibilidade de podermos ter voos diretos para 

o continente português. É necessário que o PSD – Açores continue a defender 

estas “portas de entrada e saída” do arquipélago, de forma a poder contribuir 

para o desenvolvimento e coesão regionais. É essencial que o Governo da 

República defina o modelo de obrigações de serviço público, tendo em atenção 

todos estes aspetos e que não vivamos momentos de regressão. Os cidadãos 

não perceberão se isso acontecer, por mais razões que possam existir.  

São inúmeros os aspetos que poderíamos aqui analisar e salientar como 

elementos fulcrais para a dinamização social, económica e cultural de todas as 

nossas ilhas, principalmente, das mais pequenas, aquelas que, portanto, correm 

mais riscos numa sociedade que enfrenta cada vez mais desafios a todos os 

níveis. Todavia, optamos por realçar apenas estes, mas reforçamos o apelo para 

a reflexão e consequente ação que tem de existir para, proactivamente, 

enveredarmos por um caminho mais otimista e digno para todos os açorianos! 

Efetivamente, muito já foi feito, mas ainda há um longo caminho a 

percorrer. A nossa riqueza advém da nossa diversidade que faz com que cada 

ilha tenha algo novo a oferecer e que, no seu conjunto, contribuem para uma 

Região mais forte e mais coesa! Para isso, é necessário estar atentos e 

promover uma verdadeira estratégia global.  



Deste modo, esta proposta temática visa reforçar a necessidade de 

identificar as potencialidades de cada ilha e apostar na resolução dos respetivos 

problemas de forma a garantir que os cidadãos de cada ilha construam a sua 

vida com qualidade. O PSD – Açores só poderá recuperar a confiança dos 

açorianos se, de facto, contribuir para o desenvolvimento harmonioso de todas 

as ilhas! É este o desígnio da nossa Autonomia, é esse o caminho a seguir! 
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1ª subscritora – Ilídia Fialho Quadrado 
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