Inauguração do espaço comercial da Terauto na Madalena |
10 de junho de 2012
Intervenção de José António Soares, Presidente do
Município da Madalena do Pico

[cumprimentos]

O nosso Município saúda a presença da Terauto
no nosso concelho.
É nestes tempos difíceis, de enaltecer a coragem
dos dirigentes desta empresa e a aposta no crescimento
local e regional, que terá com certeza reflexos muito
positivos no desenvolvimento da nossa terra, e na nossa
economia.
A nossa política municipal tem sido – e continuará
a ser – a de acreditar nas nossas potencialidades e tudo
fazer para criar condições, diretas ou indirectas, para o
aparecimento de novas iniciativas e de novos projectos,
empresariais ou de outra natureza.

Na nossa ação, privilegiamos o pensar e o agir
positivos. A lamúria e a descrença não fazem parte do
nosso vocabulário. Sempre que alguém nos propõe um
projeto ou uma simples ideia, procuramos ver os seus
aspetos positivos e as suas condições de sucesso – e
apoiar na medida das nossas possibilidades, bem como
incentivar.
O objetivo primordial deste município, é estimular
a autonomia dos coletivos, sejam eles associações ou
empresas. Se por natureza defendemos a entreajuda e a
solidariedade entre todos, não somos menos defensores
do espírito empreendedor, mesmo de algum risco;
gostamos de estimular quem assume os seus riscos e as
suas responsabilidades.
Gostamos

de

quem

acredita

nas

suas

capacidades, nas suas ideias, nos seus projetos e se
dedica de corpo e alma à persecução dos seus objetivos.
Gostamos de quem tem a sabedoria de criar riqueza e
desenvolvimento,

congregando

esforços,

somando
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vontades, contribuindo com os seus êxitos para o
engrandecimento da comunidade onde se insere.
Os responsáveis da Terauto têm atuado com este
espírito: empreendedor, solidário, responsável e de
perceção do todo comunitário. Por isso, têm tido sucesso.
Por isso têm, acredito, esperança no futuro – mesmo
sabendo que há sempre muitos obstáculos para ultrapassar
e vencer.
Mas a vida de uma empresa de sucesso como a
Terauto tem outras componentes.
As qualidades que referi têm um outro quadro de
referências, que é o da competitividade. A Terauto, como
outras empresas de sucesso, não confunde o êxito
momentâneo com o futuro. Por isso, a sua ação
empresarial, tem sabido equilibrar a luta comercial, passe
a expressão, com um sentido social.
Estar num mercado, pequeno como o nosso, exige
essa

sabedoria. A extensa

e

complexa

rede

de
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interdependências na nossa ilha (e de todos os espaços na
nossa Região), tanto humana e social como empresarial,
exige

uma

acção

que

vai

muito

para

além

da

“agressividade” no “mercado”.
A nossa ação na Câmara Municipal é a de um
compromisso, que assumimos com gosto, de incentivar e
apoiar as pessoas e as empresas que desejam contribuir
para o nosso desenvolvimento e o bem-estar económico
e social, sem deixar de acautelar a relação desses
esforços num todo, frágil e sensível, de acautelar setores e
camadas mais suscetíveis de sofrer com todas as
desregulações

do

desenvolvimento

pelo

desenvolvimento, ou seja, de um desenvolvimento sem
rosto e impessoal.
Os serviços, como aquele que a Terauto presta aos
picoenses, são indutores de outras atividades de
natureza económica. A concorrência, clara e leal,
contribui em muito para esse equilíbrio de que vos falava.
Todos esperamos que as empresas proliferem, atuem
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com dinamismo na sua quota de mercado, tenham em
consideração o meio em que existem e atuam. E
esperamos também que outras empresas encarem os seus
concorrentes com lealdade e que, no conjunto, contribuam
para o desenvolvimento do coletivo.
Termino, realçando com entusiasmo o bom
exemplo que a Terauto mais uma vez nos traz. Nunca
será de mais realçar exemplos como este, exemplos de
empresários e empresas que apostam na terra açoriana
e que desse modo contribuem decisivamente para o
progresso e bem-estar social de todos.
Precisamos de mais exemplos como da Terauto.
Por tudo isto, desejo aos seus responsáveis os
maiores êxitos e uma longa vida no nosso Concelho da
Madalena.
É-lhes devido um sentido Muito Obrigado!
Bem hajam!
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