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“Desenvolvimento harmonioso parou, 
noutras está a andar para trás”

Esse real poder político é a criação 
de um novo modelo de sistema de 
governo. 

Temos de fixar o que é o sistema 
de governo para não haver confusões: 
sistema de governo é o modelo político 
de governação dos povos que é cons-
tituído pelos órgãos políticos e pelas 
regras de funcionamento entre eles. 

Se as regras de funcionamento 
entre estes poderes não forem as cor-
rectas – o sistema é fraco. 

Por exemplo: nos Açores é fre-
quentíssimo o governo criar “leis” 
(actos normativos) através de meras 
portarias; ora, por um lado, o parla-
mento não pode fazer nada porque 
a oposição não tem mecanismos de 
controlo efectivo; ora por outra banda, 
o Representante da República, devi-
do a ser órgão nomeado e não eleito, 
não tem capacidade para travar essa 
produção. 

No entanto, há quem nos Açores 
diga isto textualmente “que o que 
importa é expurgar o cargo de Repre-
sentante da República, porque todo o 
resto fica bem” – esse pensamento é de 
uma enormíssima irresponsabilidade 
intelectual e política.

 O que será do futuro do nosso 
modelo autonómico com tantas 
ilhas a queixarem-se da falta de co-
esão e de uma maior desigualdade 
de tratamento?

Não temos assim tantas ilhas; 
não estamos sozinhos porque somos 
Portugal; não estamos mal porque 
estamos na União Europeia. É isto 
que nos salva. 

A grande originalidade da criação 
da Autonomia – para além da sua 
criação e instituição directamente na 
Constituição – é a ideia de desenvol-
vimento harmonioso, baseado nos três 
centros naturais e históricos. 

Essa nova ideia de ilhas de coesão 
(assim como era antes do 25 de Abril 
a de ilhas adjacentes) pressupõe que 

alguma coisa é de coesão e outra não 
é; a coesão quer significar que uma 
parte é evoluída, desenvolvida e re-
cheada de acessibilidades, e as outras 
partes necessitam de coesão para se 
aproximarem o melhor possível da-
quele centro. 

Essa não é, portanto, uma ideia 
correcta para os Açores. 

A ideia correcta dos Açores é a sua 
realidade concreta, de pessoas que 
têm a sua fatia de res publica e que a 
querem governar com sabedoria e com 
real democracia. 

Mas este modelo actual de coesão 
funciona e foi criado nas duas últi-
mas décadas para os Açores – devido, 
precisamente, ao sistema de governo, 
pois se existisse diálogo político com 
algumas, pelo menos, consequências 
práticas, isso não teria acontecido 
como aconteceu e como está aconte-
cendo. 

O futuro dos Açores, no meu enten-
der, é fraco – pelas razões estruturais 
que acima antedisse. 

Respondendo mais directamen-
te: as queixas de falta de coesão na 
realidade são queixas de falta de 
desenvolvimento harmonioso; e as 
queixas duma, diria gritante, maior 
desigualdade de tratamento são re-
sultado dessa coesão, porque em vez 
de tratarmos a Região como região, 
estamos tratando-as como ilhas de 
coesão. 

O desenvolvimento harmoniosos 
compreende a aplicação de medidas 
regionais (do governo) e medidas das 
próprias ilhas; mas como vivemos do 
modelo de coesão, não vivemos em 
cada ilha por nós próprios, logo, as 
medidas regionais, por muito grande 
que sejam, nunca são, nem serão, 
suficientes. 

Esse é o maior erro da Autonomia 
Política; estamos a pagar muito por 
isto, e vamos pagar ainda mais – 1º, 
porque não vemos ninguém com capa-
cidade para fazer essa mudança, nem 

mesmo da oposição que, devido ao sis-
tema de governo, encosta-se às tábuas; 
2º, porque quando chegar o momento 
de acertarmos todos estes erros e vol-
tarmos aos trilhos do desenvolvimento 
harmonioso com as dificuldades pró-
prias dum arquipélago, mas ainda as-
sim sempre em constante busca desse 
desenvolvimento – vai ser tudo mais 
difícil, a sua implementação, porque 
entretanto temos uma administração 
pública desmotivada e incompetente, 
uma classe dirigente amorfa, uma so-
ciedade desgastada e irritada. 

Sou sempre muito optimista; mas 
realmente a ideia de Açores é uma 
ideia triste porque vivemos sem liber-
dade – porque a democracia pressupõe 
autonomia para nos governarmos a 
nós próprios. 

Nenhum açoriano pretendeu ou 
pretende, tentando falar por mim e 
por aqueles que pensam como eu, po-
bres mas livres do sistema, substituir 
na autonomia o Estado pela Região; 
queremos afastar o Estado da gesta 
autonómica por acreditarmos que, por 
nós próprios, com as nossas próprias 
mãos, fazemos melhor na nossa ilha e 
na nossa região. 

A Autonomia Constitucional pres-
supõe, na sua criação e manutenção, 
uma Região para a região, e uma Ilha 
para cada ilha. 

Sem isso somos escravos, e se não 
mudamos isso somos escravos de nós 
próprios.
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Edifícios licenciados aumentam nos Açores
O número de edifícios licenciados nos Açores, de Janeiro a Novembro do 

ano passado, regista uma ligeira subida, de 723 para 726.
Segundo acaba de divulgar o SREA, no mês de Novembro registou-se um 

aumento de 44 para 56 edifícios licenciados.
S. Miguel, com o maior número de licenciamentos, regista uma queda no 

conjunto do ano.


