
Os alunos do ensino superior com estatuto de 
trabalhador-estudante – que residam nos Açores há, 
pelo menos, três anos – que fiquem em situação de 
desemprego e que sejam dependentes de um agrega-
do familiar que se encontre em situação de manifesta 
carência económica, passam a ter acesso a uma bolsa 
regional, cujo valor varia consoante os rendimentos 
médios do agregado familiar. Esta iniciativa do Grupo 
Parlamentar do Bloco de Esquerda foi aprovada por 
unanimidade na Assembleia Legislativa dos Açores.

A nova bolsa prevê ainda uma majoração de 30% para 
os estudantes-trabalhadores que frequentem um es-
tabelecimento de Ensino Superior fora da sua ilha de 
residência, ou que fique a mais de cinquenta quilóme-
tros da sua residência familiar.

Esta iniciativa dos deputados do Bloco de Esquerda 
surge como forma de proteger os mais desfavorecidos 
perante as dificuldades provocadas pela actual crise, 
permitindo que não sejam obrigados abandonar a sua 
formação superior.

Decisões políticas para 
Angra têm ignorado a 
vontade dos cidadãos

BE faz aprovar bolsa para 
trabalhadores-estudantes 
que percam o emprego

José Cascalho, deputado do Bloco de Esquerda na 
Assembleia Legislativa dos Açores, lamenta a forma 
como têm sido realizados projectos em espaços 
públicos na cidade de Angra do Heroísmo, quer pela 
autarquia, quer pelo Governo Regional – nomeada-
mente a requalificação da Praça Velha, a requalifica-
ção do mercado municipal, e o projecto do terminal 
de cruzeiros – “sem ouvir os cidadãos, não abrindo 
espaço para reflexão, sem oportunidade para dis-
cussão de ideias, nem para apresentação de soluções 
alternativas”.

De facto, o deputado do Bloco lembrou que a dis-
tância entre a apresentação pública do projecto de 
remodelação da Praça Velha e o ínicio da obra foi de 
apenas um mês, e que o mobiliário destinado a esta 
remodelação já estava mesmo adquirido há muito.

Estas declarações foram proferida no âmbito da 
discussão de uma petição acerca da requalificação da 
Praça Velha da cidade de Angra, iniciativa que José 
Cascalho congratulou, lembrando que os peticionári-
os reclamam “mais proximidade do poder político 
aos cidadãos, exigindo mais reflexão e mais transpar-
ência”, uma situação que poderia ser resolvida com 
a prática do Orçamento Participativo, uma proposta 
que o BE já defende há muito.
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Bloco desafia PS e PSD 
a clarificarem se apoiam 
medidas de austeridade

A líder do Grupo Parlamentar de Bloco de Esquerda 
na Assembleia Legislativa dos Açores desafiou 
Carlos César e Berta Cabral a clarificarem se apoiam 
ou não as políticas de austeridade defendidas 
pelos seus líderes nacionais, que trazem recessão 
e desemprego ao País e à Região, e garantiu que o 
Bloco está comprometido com a luta por um Gov-
erno de esquerda de combate à crise, de respon-
sabilidade financeira, pela criação de emprego e 
pela redução da pobreza e da precariedade.

Zuraida Soares referiu mesmo que nas eleições do 
próximo dia 5 de Junho só há duas escolhas: “Se 
quiserem que sejam os mesmos de sempre a pagar 
a crise votem nos partidos que defendem a inter-
venção do FMI (PS, PSD e CDS), se quiserem que 
sejam aqueles que nunca deram um cêntimo para 
resolver a crise, que têm espoliado o País, e  que 
têm vivido à conta da crise, então, votem à esquer-
da do PS, porque é aí que está a resposta certa para 
os problemas de Portugal e dos Açores”.

A proposta que o Bloco de Esquerda apresentou no 
Parlamento para que Governo Regional e autarquia de 
Ponta Delgada se “sentassem à mesa” no sentido de unir 
forças e avançar com a construção de apenas um Centro 
de Arte Contemporânea na ilha de São Miguel, em vez 
de dois, “esbarrou” na arrogância e orgulho mesquinho 
de PS e PSD que chumbaram esta iniciativa, mostrando, 
assim, que pretendem continuar a utilizar recursos públi-
cos para uma guerra de protagonismo.

Este projecto de resolução do BE foi entregue junta-
mente com um pedido de urgência e dispensa de exame 
em comissão no sentido de evitar que fossem efectua-
dos mais compromissos e contratos no âmbito destes 
dois projectos de forma separada.

Em conferência de imprensa, a líder da bancada do 
Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa dos Açores 
considerou que a duplicação de uma estrutura deste gé-

nero será ”um desperdício de dinheiros públicos”, numa 
altura em que as prioridades devem ser muito criterio-
sas, e classificou estes projectos como fazendo parte de 
uma “mera competição mesquinha, de cariz partidário e 
eleitoralista que não dignifica os Açores”.

Salientando a importância do investimento na Cultura, 
nomeadamente neste tipo de infra-estruturas – que 
podem ser espaços de divulgação e de intercâmbio cul-
tural –, Zuraida Soares lembrou, no entanto, que Nova 
York tem apenas dois centros de arte contemporânea, 
Lisboa dois, Barcelona um, e Bilbao um. “Porque é que 
São Miguel tem que ter dois, a 10 quilómetros um do 
outro?”, questionou.

A deputada salientou ainda que os fundos europeus 
envolvidos nestes projectos não seriam perdidos, uma 
vez que poderiam ser aplicados noutros projectos de 
cariz cultural.

BE pediu entendimento entre Governo e autarquia para 
a construção de centro de arte contemporânea comum


