
Os deputados do Bloco de Esquerda na Assembleia 
Legislativa dos Açores enalteceram a luta dos traba-
lhadores açorianos pela defesa dos seus direitos e 
contra a política dos partidos da Troika (PSD, CDS e 
PS), recorrendo aos instrumentos legais ao seu dispor, 
como as greves e plenários e concentrações. José 
Cascalho lembrou os casos dos trabalhadores da EDA, 
SATA e Portos dos Açores, que estão período de luta 
contra o incumprimento de convenções colectivas 
de trabalho, discriminação e redução salarial, e ainda 
redução de direitos.

O deputado do BE criticou a política da troika, assumi-
da como caminho para Portugal pelo PS, PSD e CDS, 
acusando-a de ter como fim último “reduzir de forma 
drástica o salário de quem trabalha, desregular a favor 
do capital as relações de trabalho, retirar os direitos 
de quem trabalha e de quem é reformado. Em suma, 
empobrecer aqueles que vivem do seu trabalho ou das 
suas pensões, realizando uma brutal transferência da 
riqueza para as mãos do capital financeiro”.

O voto de saudação apresentado pelo BE foi chumba-
do com os votos contra do PS, PSD e CDS.

BE faz aprovar voto de 
protesto pelo corte nos 
subsídios de férias e natal

BE enaltece luta dos
 trabalhadores açorianos

Por iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Es-
querda Açores, a Assembleia Legislativa dos Açores 
aprovou um voto de protesto contra o prolongamen-
to do corte do subsídio de férias e do 14º mês e a 
suspensão das reformas antecipadas, por considerar 
esta prática enganosa e muito longe de qualquer 
ética política.

Isto porque, apesar de vários membros do Governo 
da República – entre os quais o próprio primeiro-mi-
nistro – terem afirmado, ao longo de meses, que os 
cortes dos subsídios de férias e natal seriam aplicados 
apenas em 2012 e 2013, veio, recentemente, Passos 
Coelho dizer que, afinal, os cortes vão perdurar para 
além de 2015.

“Ficou claro que enganou os portugueses”, afirmou a 
líder da bancada do BE.

Os deputados do Bloco de Esquerda/Açores conse-
guiram, assim, reunir votos suficientes para levar o 
descontentamento dos açorianos à Assembleia da 
República e ao Governo de Passos Coelho e Paulo 
Portas relativamente a esta medida que ataca o de-
senvolvimento da economia e, por consequência, vai 
gerar ainda mais desemprego.
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“Governo só paga FUN-
DOPESCA no valor do 
salário mínimo quando 
BE fala no assunto”

A líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na 
Assembleia Legislativa dos Açores criticou a falta de 
ideias e os silêncios da presidente do PSD/Açores acerca 
de questões centrais para a Região, salientando que 
sobre o futuro da RTP/Açores, a privatização da ANA, a 
futura Lei de Finanças Regionais, a extinção de fregue-
sias no âmbito da Reforma da Administração Local, e a 
política de transportes aéreos, “do congresso do PSD/A 
resultou ‘zero’”.

De facto, quando já se sabe que a redução da emissão 
do canal regional de televisão para quatro horas diárias 
está prevista para breve, Berta Cabral vem dizer que 
não permitirá que toquem na televisão regional nem 
com um dedo, mas não aproveitou a presença de Passos 
Coelho nos Açores para alterar o rumo dos acontecimen-
tos. Resultados do congresso sobre este assunto: “zero”, 
salientou Zuraida Soares.

“Sobre transportes aéreos, Berta Cabral diz que vai 
baixar os preços, mas o seu líder nacional, e primeiro-mi-
nistro, não faz ideia de como tal pode ser concretizado”, 
mais uma vez, o resultado foi zero.

A deputada do Bloco apontou ainda a incongruência 
de Berta Cabral no que diz respeito aos Conselhos de 
Ilha: “A líder do PSD/A defendeu no congresso o reforço 
dos poderes dos Conselhos de Ilha, mas desde que é 
presidente da autarquia responsável pela instalação do 
referido conselho na ilha de São Miguel nunca o fez”.

“No seguimento do que se tem passado com o Governo 
da República PSD/CDS, com episódios de ataques a jor-
nalistas, também neste congresso houve uma jornalista 
que foi agredida por seguranças do primeiro-ministro”, 
denunciou Zuraida Soares, considerando que “quando 
um Governo começa a demonstrar tiques de autoritaris-
mo e de intolerância para com a comunicação social é 
um sinal de que a democracia começa a estar em causa”.

BE critica silêncios e falta de ideias do PSD sobre 
questões centrais para o futuro dos Açores

A líder da bancada do Bloco de Esquerda na As-
sembleia Legislativa dos Açores acusou o Governo 
Regional de fazer corresponder o pagamento do 
FUNDOPESCA ao valor salário mínimo regional 
apenas quando o BE põe o assunto na agenda.

“Se esta medida é eleitoralista ou não, é indiferente 
para o Bloco de Esquerda, o que interessa é que os 
pescadores vão receber o valor que é justo, e que o 
BE tem vindo a defender desde há muito tempo”, 
disse Zuraida Soares, lembrando, no entanto, que 
o subsecretário regional das Pescas continua a não 
querer estabelecer este valor como regra, manten-
do o seu poder discricionário sobre os pescadores.

No âmbito do debate do relatório sobre o sector 
das pescas na Região – da responsabilidade do PS 
–, a deputada do BE elogiou o seu conteúdo – o 
diagnóstico aos problemas do sector – criticando 
duramente, e estranhando, as políticas que têm sido 
seguidas pelo Governo, uma vez que vão no sentido 
totalmente oposto.


