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Proposta temática: “Mobilização consequente” 

 

Um projeto político eficaz é aquele que é capaz de mobilizar os seus militantes 

e eleitorado, em torno de um conjunto de ideias e propostas que concretizem as 

ambições comunitárias e de um conjunto de pessoas identificáveis e próximas. 

Ao longo dos últimos vinte e quatro anos, não foi possível alcançar o projeto 

político social-democrata nos Açores, pese embora o empenho e a dedicação de 

todos os que deram a cara e lutaram pelo PSD/Açores. Particularmente, na ilha 

Terceira e em Angra do Heroísmo, não só somamos derrotas nas eleições 

regionais (desde 1988) e nas legislativas regionais, bem como não fomos 

eficazes no embate autárquico. Com efeito, desde 1997, o projeto social-

democrata não foi capaz de cativar os militantes e o eleitorado para a Câmara 

Municipal de Angra do Heroísmo e, desde 2001, a grande maioria das Juntas de 

Freguesia do concelho. 

O fato é que a população açoriana e, em particular a terceirense, não se 

identificava com os protagonistas e com a mensagem transmitida. A população 

era alheia ao projeto social-democrata, apesar do esforço de todos os que 

trabalharam por isso e a quem aqui deixo o meu reconhecimento. 

Em 2020, com a liderança de José Manuel Bolieiro, fruto de um trabalho próximo, 

integrado, humilde e de serviço, freguesia a freguesia, cidadão a cidadão, por 

todas as ilhas, os protagonistas e o projeto social-democrata foram capazes de 

mobilizar eleitorado, de cativar a população e é fruto desse trabalho que o 

PSD/Açores é, hoje, o maior partido que suporta o Governo Regional dos Açores. 

Este volte face aconteceu em todas as ilhas da Região, fustigadas por uma 

governação socialista umbiguista e amiguista, que já não servia a comunidade, 

mas tão somente se servia a si e aos seus. A ilha Terceira não foi exceção.  

Neste contexto de mobilizar da população e de cativar eleitorado, as estruturas 

partidárias e os eleitos locais foram, são e serão fundamentais. É nestas que se 

alimenta a proximidade, o companheirismo, a discussão de políticas, estratégias 

e ações determinantes para a implementação do projeto social-democrata. 

Com este propósito, de mobilizar o eleitorado e os militantes, a Comissão Política 

Concelhia de Angra do Heroísmo tem desenvolvido um trabalho exigente, 

consistente e minucioso de construção de pontes, de ligação aos cidadãos em 

geral e a todos os eleitos do partido e da coligação: os nossos 9 executivos às 

Juntas de Freguesia, que conseguimos vencer depois de 24 anos; às equipas 

que fazem oposição nas restantes 10 freguesias; os nossos 3 vereadores na 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, os 9 deputados municipais na 

Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, os nossos 4 deputados regionais 
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na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o que já não 

acontecia há mais de 20 anos, bem como o nosso deputado com assento na 

Assembleia da República. 

A Comissão Política Concelhia de Angra do Heroísmo tem procurado mobilizar 

e ser consequente com todos os que dão a cara pelo partido e pela coligação 

PSD/CDS/PPM, ao longo do mandato. Mas, também tem procurado ser voz ativa 

e próxima nas diversas instituições particulares de solidariedade social do 

concelho, que reivindicam a alteração à legislação em matéria de solidariedade 

e ação social e de igualdade de oportunidades. 

Procuramos estar próximos dos movimentos culturais e associações, da 

juventude, dos trabalhadores e dos empresários dos vários ramos de atividade 

económica do concelho, que contam com o compromisso em devolver a 

centralidade à ilha Terceira.  

Esta mobilização que nos convoca a todos os militantes do PSD/Açores é uma 

responsabilidade acrescida para todos aqueles que desenvolvem atividade nas 

estruturas partidárias, com especial enfoque nas concelhias, que deverão contar 

com a autonomia financeira, na medida do possível, para desenvolver a sua 

atividade e manter em condições dignas as sedes concelhias do Partido; com a 

articulação e respeito para com as estruturas congéneres e; com comunicação 

e abertura junto de todos os que, efetivamente, pretenderem contribuir para o 

projeto social-democrata.  

Importa que esta mobilização seja consequente. Que traga frutos para aqueles 

que nos deram confiança. Que mostre resultados ao nível autárquico, legislativo 

e governamental, de que este é um projeto que visa a melhoria das condições 

de vida das pessoas e famílias. 

De que este é um projeto personalista, humanista e reformista, com execução, 

com resultados e com comunicação clara, constante e transparente. Que não se 

deixe cair em amarras de poder e do que antes se criticava, mas que seja, sim, 

a mudança de paradigma. 

Só assim conseguiremos motivar os militantes e o eleitorado que nos fez aqui 

chegar.  

Só assim conseguiremos atrair mais pessoas ao ideal social-democrata e ao 

nosso projeto político.  

Só assim conseguiremos desenvolver Angra do Heroísmo, a ilha Terceira e os 

Açores.  

Viva o PSD! 

Viva os Açores! 


