
Moção 

A situação que actualmente se vive na fábrica da Cofaco na ilha do Faial, 
deve preocupar de forma muito forte os faialenses em geral e todas as 
forças vivas do Faial. A pretensão da empresa de encerrar as instalações 
fabris do Faial, mantendo embora o mesmo volume de actividades e 
produção, recorrendo para isso à fábrica do Pico, traduz-se numa 
acentuada eliminação de postos de trabalho nesta ilha e numa drástica 
redução da economia produtiva faialense. 

A proposta de colocar os trabalhadores actualmente vinculados à fábrica 
da Horta na fábrica da Madalena do Pico, também não se adapta, nem às 
condições de transporte existentes, nem à vida dos trabalhadores, muitas 
das quais são mulheres mães de família, com sérias responsabilidades 
para com os seus filhos. 

Num momento de graves dificuldades económicas e de um muitíssimo 
acentuado crescimento do desemprego regional, justificam-se medidas de 
apoio às empresas que visem a defesa do emprego, a defesa da economia 
produtiva das várias ilhas e a manutenção dos circuitos económicos locais 
que estas actividades industriais naturalmente geram. O eventual 
encerramento da fábrica da Cofaco no Faial tem, para além dos 
importantes problemas sociais imediatos, um grave reflexo na economia 
da nossa ilha, que urge evitar. A aquisição de matéria-prima, que resulta 
da pescaria efectuada e da importação, apoiada pelo POSEIMA, de 
pescado, irá manter-se, pelo que não se vêem razões para a concentração, 
noutras unidades, das actividades de conservação em frio e de 
transformação efectuadas no Faial. Pelo contrário, a completa 
recuperação das instalações fabris da Horta, mesmo que isso implicasse 
um encerramento temporário, previamente acordado, das instalações, 
seria o caminho adequado à defesa da economia local e do emprego. 

O Governo Regional dos Açores, para evitar o encerramento das 
actividades da Cofaco na Região, realizou em 2002, um tipo de 
intervenção que se revelou adequada nos seus efeitos económicos e 
sociais. 



Entretanto é com agrado que se regista o facto de estar marcada uma 
reunião tripartida, na qual os representantes do Governo, da empresa e 
dos trabalhadores, irão discutir toda esta situação. 

Tendo em conta o exposto o Conselho de Ilha do Faial, reunido em 
22/2/2010, aprova a seguinte Moção: 

O anunciado encerramento da fábrica da Cofaco nesta ilha, constitui um 
factor de séria debilitação da economia local e coloca, de imediato e a 
prazo, sérios problemas ao nível do emprego, pelo que se justificam 
medidas de apoio à empresa que permitam a fundamentada revisão dessa 
pretensão. Neste quadro o Conselho de Ilha do Faial apela ao Governo 
Regional para que sejam estudadas formas de apoio que permitam à 
empresa Cofaco manter a unidade fabril do Faial, dando assim pleno 
significado a todos os apoios que esta empresa estratégica já teve no 
passado. 

Horta, 22/2/2010 

                                      O Conselheiro, representante da USH 

A presente Moção deverá, depois de aprovada, ser enviada a: 

Presidente do Governo Regional dos Açores 

Câmara Municipal da Horta 

Assembleia Municipal da Horta 

Grupos e Representações Parlamentares da ALRAA 

Órgãos de Comunicação Social 


