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FAZER A DIFERENÇA PELOS AÇORES

Santa Maria
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O Bloco de Esquerda apresenta-se às 
Eleições Regionais de 16 de outubro com 
ideias e propostas concretas para res-
ponder aos problemas do desemprego, 
do trabalho sem direitos, à falta de trans- 
parência na administração pública, às 
desigualdades sociais e às fragilidades 
da nossa economia. 
É necessário mudar de paradigma econó-
mico, por isso, defendemos uma aposta 
decidida em duas novas áreas: o Mar, atra-
vés da criação de um Centro Internacional 
das Ciências do Mar e Alterações Climá-
ticas, que coloque os Açores no centro do 
conhecimento, do novo setor da biotecno- 
logia e da proteção do nosso meio ambi- 

ente, contra as investidas das ganâncias 
exteriores, e a nossa posição geoestraté-
gica, que tem que ser colocada ao serviço 
dos Açores com uma visão própria. O le-
gado da governação do PS/Açores é o de 
uma Região de colossais desigualdades 
sociais Na nossa Região não se é pobre 
só por ter pensões baixas, ou  só por estar 
desempregado/a. É-se pobre mesmo quan- 
do se trabalha, por exemplo, nas pescas, 
na generalidade do setor privado e parti-
cularmente no turismo. 
O Bloco tem uma visão muito diferente 
sobre os direitos de quem trabalha e não 
subscreve a lógica vigente, de que já é 
‘bom’ ter um trabalho, por pior que ele 

seja, como se fosse uma inevitabilidade 
escrita nas estrelas. A par disto, é urgente 
uma política assertiva de robustecimento 
dos serviços públicos, nomeadamente na 
Saúde e na Educação. É evidente que não 
pode haver dinheiro para estas políticas 
quando o Governo Regional desbarata di-
nheiro público a servir clientelas.
Para mudar, para fazer a diferença, por 
uns Açores com trabalho com direitos, 
serviços públicos de qualidade, transpa- 
rência na administração regional e justiça 
social, pode contar com o Bloco de  
Esquerda. No dia 16 de outubro podemos 
todos e todas fazer a diferença: vota Bloco 
de Esquerda. 

 

 

Zuraida Soares
1ª candidata pela Círculo de Compensação

Carlos Oliveira
1º candidato por Santa Maria

CONTACTA-NOS: blocoacores@gmail.com | 296 629 224 |      blocoacores |      @blocoacores |     BlocoAcores

CANDIDATOS EFETIVOS PELO CÍRCULO DE SANTA MARIA

MEDIDAS PRIORITÁRIAS PARA A ILHA DE SANTA MARIA

CANDIDATOS SUPLENTES

1. Carlos Oliveira
54 anos, Professor

2. Paulo Sanona
48 anos, Aj. Reabilitação

3. Ana Sousa
38 anos, Cozinheira

4. Cátia Faro
38 anos, Desempregada

5. João Lima
23 anos, Bagageiro

6. Celeste Sanona
39 anos, Repositora 

7. Luís Couto
50 anos, Pedreiro

8. Isaura Braga
26 anos, Repositora

9. Marlene Charneca
46 anos, Recepcionista

10. Manuel Pereira
50 anos, Desempregado

11. Cátia Costa
27 anos, Repositora
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INFOMAIL

- Insistir na resolução do problema da zona habitacional do Aeroporto de Santa Maria, respeitando a dignidade dos moradores;
- Insistir na rápida reconstrução do cinema do Aeroporto para que a ilha de Santa Maria disponha de uma sala de espetáculos/exposições digna;
- Reabilitar as salas de aula da EBISMA (infiltrações de água, curtos circuitos…);
- Construir o auditório da EBISMA, conforme projeto apresentado em 2008;
- Criar um fundo escolar destinado ao desenvolvimento e participação em projetos escolares considerados de relevo para a comunidade, sem 
   ter de “mendigar” apoios;
- Apoiar os alunos com mais dificuldades, através de aulas de apoio;
- Promover a inserção no mercado de trabalho de estudantes que concluam os cursos técnico-profissionais;
- Apoiar os agricultores no fornecimento de água, conservação e limpeza dos caminhos rurais e no aumento da rentabilidade das suas atividades;
- Incentivar a criação/produção de produtos derivados da meloa de Santa Maria (compotas, licores, sumos…);
- Criar um salário mínimo para os pescadores;
- Melhorar os serviços de urgência da Unidade de Saúde de Santa Maria, em especial a diminuição das longas horas de espera;
- Promover a criação de centros de dia na freguesia de São Pedro e Santo Espírito;
- Fomentar actividades de formação profissional para os empregados do sector do turismo, de modo a incentivar a qualidade;
- Valorizar as qualidades e habilitações dos jovens no acesso ao mercado de trabalho, em detrimentos de outros factores estranhos;
- Apoiar mais as coletividades desportivas e recreativas, para que possam continuar o excelente trabalho realizado junto da juventude da ilha;
- Promover o turismo sustentável, preservando as riquezas naturais da ilha;
- Inserir o aeroporto de Santa Maria e as instalações da ESA no Centro Internacional de Investigação para o clima, energia, espaço e oceanos; 
- Reduzir as tarifas aéreas na ligação entre Santa Maria e São Miguel, pois é inadmissível que esta seja a viagem aérea mais cara do mundo;
- Fixar imediatamente as tarifas a 134 euros nas ligações com o continente, pondo fim à obrigatoriedade de adiantar valores excessivos em 
  relação à tarifa mínima, bem longe do alcance dos “comuns” açorianos;
- Impedir o encerramento do jornal local “O Baluarte”, um dos mais antigos do país;
- Criar uma residência permanente para pessoas com deficiência;
- Instalar acessos a pessoas com mobilidade reduzida em todos os edifícios de interesse ou utilidade pública;
- Melhorar a rede de transportes rodoviários, facilitando a deslocação das pessoas que trabalham até mais tarde;
- Flexibilizar os horários de funcionamento das creches e jardins de infância.



Um projeto económico e de desenvolvimento para os Açores Valorizar o ambiente

Propostas concretas para a igualdade  
de género 

REGIONAIS 2016 | 03

Transparência na Administração RegionalOs Açores 
por outra Europa

O Bloco sempre defendeu uma alternativa eco-
nómica que supere a monocultura de pouco 
valor acrescentado e os baixos salários. Assim, 
aproveitando o mar e a localização geográfica 
estratégica da Região, defendemos: 
- Constituição de um Centro de Investigação  
  do Mar e das Alterações Climáticas, a ser  
   sediado na Ilha do Faial; 
- Converter a Base das Lajes numa plata- 
   forma de apoio à aviação civil e de tráfego  
    marítimo internacional.

Com estes projetos, será possível alavancar a 
economia regional, atrair investimento e criar 
emprego com direitos e salários dignos. 

| APOIO AOS SETORES TRADICIONAIS  
  DA NOSSA ECONOMIA
As políticas europeias têm sido o principal 
entrave ao desenvolvimento da agricultura 
e pescas açorianas, que as políticas erradas 
do Partido Socialista dos Açores acentuaram. 
Para defender e estimular os nossos setores 
tradicionais, defendemos:  

| AGRICULTURA
- Regulação do mercado de lacticínios;
- Promoção da produção extensiva;
- Política de incentivos à indústria para produ- 
   tos de maior valor acrescentado;
- Maior apoio técnico às explorações;

- Mais incentivos à diversificação agrícola;
- Promover e incentivar métodos de produção  
   biológica;
- Combater a introdução de OGM na agricultura.

| PESCAS
- Cogestão das nossas águas com a União Eu- 
   ropeia;
- Contratos de trabalho generalizado aos pes- 
   cadores;
- Diminuição do esforço de pescas para 10 
   meses, sem perda de rendimento;
- Convergência do FUNDOPESCA ao salário  
   mínimo;
- Revisão da dimensão e tipologia da frota.

- Campanhas de sensibilização e combate à  
    violência doméstica e no namoro;
- Apoio social direto às famílias monoparentais;
- Reforço da Inspeção de Trabalho para com- 
   bater discriminação de género no meio laboral.

Mais e melhores 
Serviços Públicos

Serviços públicos capazes e com boa 
resposta às necessidades dos utentes 
são fatores de progresso social, demo- 
cracia e desenvolvimento. Nestes seto- 
res, a polítca de parcerias do Governo 
Regional do PS Açores com grupos 
económicos privados tem servido,  
essencialmente, interesses rentistas 
e pronuncia cada vez mais uma pro-
micuidade pouco saudável entre a po- 
lítica e negócios. Por isso, na defesa e  
melhoria dos serviços públicos, o Bloco 
apresenta medidas essenciais:

| SAÚDE
- Cobertura generalizada de médicos/ 
 as de família e reforço de enfermei- 
  ros/as;
- Reforço de médicos especialistas, em 
 particular na deslocação às ilhas  
  sem hospital; 
- Programa urgente de combate às lis- 
  tas de espera em cirurgias e consultas.

| EDUCAÇÃO
- Cobertura 100% do pré-escolar em  
  todas as ilhas, com flexibilidade de  
   horários, refeições quentes e funcio- 
   namento todo o ano;
- Combate sério ao abandono e insu- 
   cesso escolar;
- Dotar as escolas com real autonomia;
- Reforço da ação social escolar e me- 
   lhoria da qualidade das refeições.

| TRANSPORTES
- Melhoria das acessibilidades das ilhas 
  do triângulo ao exterior e combate ao  
  isolamento do grupo ocidental;
- Introdução de passes sociais intermo-   
  dais e combinados a valores reduzidos;
- Oferta adequada e a preços competi- 
  tivos de transporte de carga entre as  
  ilhas e o exterior.

| CULTURA
- Criação de grupos de trabalho interde- 
 partamentais, otimizando recursos, 
   transversalidade e articulação de pro- 
  jetos;
- Cartografar recursos existentes e es- 
  tabelecer linhas estruturantes para a  
  defesa patrimonial;
- Estabelecer redes, procurando valori- 
   zar os fenómenos culturais, mesmo  em 
  comunidades de pequena dimensão.

Aprofundar a Autonomia de forma exigente
O Bloco de Esquerda apresenta propostas 
concretas para aprofundar a autonomia e o 
poder de decisão dos Açores. O Estatuto Polí- 
tico e Administrativo deve ser alterado para 
que o parecer dos Açores seja determinante 
em matérias relacionadas com o nosso mar e 
tratados internacionais que influenciem dire- 
tamente a Região. Por outro lado, exigimos 
justiça da República e defendemos ainda:

- Reposição da Lei das Finanças Regionais de 2010;
- Colmatar a falta de trabalhadores nos servi- 
   ços públicos dependentes do poder central;
- Construção do novo estabelecimento prisio- 
  nal de Ponta Delgada e debelar os problemas  
   graves na Horta;
- Reforçar o apoio à universidade dos Açores,  
   na condição da sua insularidade e tripolaridade;
- Investimento na RTP/Açores.

As instituições europeias têm exercido chan-
tagem contra Portugal e atacado os rendi-
mentos e a economia com grave e notório 
prejuízo para os Açores, como são exemplo 
a agricultura, as pescas e o Banif.
Os Açores devem ser um agente ativo na defesa 
de uma outra Europa. Batendo-se ao lado das 
instituições da República contra as imposi-
ções europeias e desenvolvendo ativamente 
relações com outras Regiões Ultraperiféricas 
da União Europeia (RUPs), tendo em vista a 
defesa ativa de interesses comuns.

Sabia que: 
Os Açores têm os tratamentos de radioterapia 
mais caros do país, o que garante uma elevada 
renda aos privados, apesar de metade do in-
vestimento ter vindo dos cofres públicos?
A produção de energia eólica e voltaica, edifi-
cada com dinheiro público, está nas mãos de 
grupos privados e com venda garantida à EDA?
Há escolas privadas, de sociedades comerciais, 
rentabilizadas com fundos públicos, onde há 
escolas públicas, enquanto falta dinheiro para 
mais professores, refeições decentes e equi-
pamentos escolares?

Que o PS chumbou três projetos do Bloco para 
alterar o Código dos Contratos Públicos, que 
acabavam com o regabofe do desperdício fi-
nanceiro com derrapagens, falhas técnicas e 
maus projetos? 
Para defender a transparência e a dignidade 
da administração regional, propomos:
- Alteração do Código de Contratos Públicos;
- Fim ao incentivo a privados que concorram  
   com serviços públicos;
- Fim às Parcerias Público-Privado (PPPs);
- Transparência criteriosa e clareza nos concur-  
   sos para a admissão de funcionários públicos.
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O Bloco de Esquerda foi o único partido a apre- 
sentar propostas concretas na Assembleia Legis-
lativa Regional dos Açores em defesa dos direitos 
dos animais. Vamos prosseguir nesse combate:

- Fim do apoio público a espetáculos que infli- 
  jam sofrimento animal:
- Controlo do número de animais errantes, es- 
   terilização e recolha em centros oficiais;

- Simplificação do processo burocrático para  
  conceção de apoios à esterilização de animais;
- Serviços veterinários acessíveis a custos re- 
   duzidos.

Direitos dos Animais 

Em matéria ambiental a ação do Governo Re-
gional do PS tem-se pautado pela ausência de 
rumo e pelo agravamento da permeabilidade 
aos interesses económicos. Neste sentido, o 
Bloco propõe:
- Defesa da paisagem e boa gestão do territó- 
  rio, através da requalificação urbana, impondo 
  sérias restrições à nova construção e urbani- 
  zações;
- Soluções sustentáveis na gestão dos resíduos 
  urbanos que promovam a reciclagem e a re- 
  utilização;
- Fim ao processo de incineração como está  
   projetado;
- Implementar uma estratégia regional de com- 
   bate às térmitas;
- Reforçar a política de utilização de energias  
   renováveis, e eficiência energética, pela des- 
  carbonização.

fazer a diferença
                                     PELOS

 AÇORESSabe mais em:
ACORES.BLOCO.ORG
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