
Mesmo depois de a anterior secretária regional da 
Educação e Formação ter garantido que até ao fim do 
passado mês de Novembro estariam disponíveis todos 
os dados relativos às necessidades permanentes do 
Sistema Regional de Ensino relativamente ao número 
de docentes, e depois de a então deputada do PS 
Graça Teixeira – actual directora regional da Educa-
ção – ter garantido que o seu grupo parlamentar iria 
pugnar pela apresentação destes mesmos dados, o PS 
chumbou o projecto de resolução do Bloco de Es-
querda que recomendava “a realização de um levanta-
mento exaustivo e rigoroso das necessidades perma-
nentes dos recursos docentes do Sistema Educativo 
Regional”, contra a vontade de todos os partidos da 
oposição, que votaram favoravelmente a iniciativa.

Com este recuo, o PS tenta esconder a verdadeira 
dimensão do problema dos professores que são 
contratados durante vários anos consecutivos, mas 
que estão, na realidade, a preencher vagas que corre-
spondem a necessidades permanentes do sistema. “A 
contradição do discurso é claríssima”, salientou a líder 
da bancado Bloco de Esquerda, considerando que “um 
Governo e um partido que não honram os seus com-
promissos não merecem a confiança dos Açorianos”.

PS segue agenda liberal ao 
lado de PSD e CDS-PP

PS e Governo escondem 
precariedade dos 
professores

A líder parlamentar do Bloco de Esquerda na Assem-
bleia Legislativa dos Açores acusou o PS de ter escol-
hido estar ao lado do PSD e do CDS-PP ao adoptar 
uma agenda liberal que contempla o ataque ao tra-
balho e uma privatização desenfreada, justificando 
assim o total apoio à moção de censura apresentada 
pelo BE ao Governo de José Sócrates.

“A política de direita está hoje no Governo”, disse 
Zuraida Soares, considerando assim ser de “uma 
completa inutilidade vir o PS com a chantagem de 
que o Bloco de Esquerda quer abrir o caminho do 
poder aos partidos da direita” com a sua moção de 
censura.

A falsidade do discurso propagandístico de Sócrates 
relativamente à suposta justa distribuição de sac-
rifícios foi desmontada pela deputada do Bloco de 
Esquerda que lembrou que no momento em que os 
portugueses se deparam com dificuldades extremas, 
o Governo permite que os principais bancos portu-
gueses paguem a menor taxa de sempre, mantendo 
em 2010 os lucros do ano anterior, permite que os 
gestores públicos mantenham ordenados milion-
ários, permite a fuga de capital isento de impostos 
para os off-shores, permite a isenção de impostos aos 
accionistas da PT no negócio da venda da VIVO – um 
dos maiores negócios da Europa em 2010. “É isto a 
repartição dos sacrifícios?” perguntou, ironicamente.
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Conta da Região aponta 
erros de governação

O Bloco de Esquerda Açores considera que a Conta 
da Região de 2009 evidencia três aspectos profun-
damente penalizadores da actual governação: a 
falta de rigor e transparência, o buraco financeiro 
na Saúde, e a diminuição das receitas próprias da 
Região.

A acusação de falta de rigor e transparência, várias 
vezes proferida pelo Bloco é confirmada pelo pare-
cer do Tribunal de Contas à Conta de Região, que 
“chama a atenção, por exemplo, para os subsídios 
atribuídos sem justificação e sem critérios visíveis, 
para os apoios financeiros sem base legal, para a 
falta de clareza na aplicação dos fundos da União 
Europeia, para as contas omissas, para a inexistên-
cia de avaliação dos fundos transferidos para os 
diferentes sistemas de incentivos, entre muitas out-
ras”, lembrou Zuraida Soares, salientando ainda que 
a falência dos Hospitais-empresa é claríssima, e que 
esta solução apenas “abriu as portas à privatização 
total ou parcial de serviços, favorecendo a promis-
cuidade entre público e privado”, contribuindo para 
o enorme buraco financeiro existente no Sector da 
Saúde nos Açores.

O Grupo Parlamentar do Bloco Esquerda apresentou 
um projecto de resolução que recomendava ao Governo 
Regional que três das mais importantes recomendações  
apresentadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC), no âmbito do estudo relativamente à polu-
ição dos aquíferos na Praia da Vitória, fossem integral-
mente cumpridas.

Estas recomendações visam garantir uma adequada 
monitorização da qualidade da água na Praia da Vitória, 
exigir que o processo de descontaminação dos aquíferos 
e dos solos , pago pelos norte-americanos, seja super-
visionado pelo LNEC e Universidade dos Açores, e que 
se reforcem as medidas de segurança de forma a evitar 
novos  derrames de combustível quer no processo de 
abastecimento, quer no de armazenamento de combus-
tível.

No entanto, incompreensivelmente, o PS - mesmo 

depois de ter enaltecido a credibilidade e fiabilidade do 
estudo e respectivas recomendações, e de ter reconhe-
cido que se impunha a descontaminação dos aquíferos, 
chumbou o pedido de urgência apresentado pelo Bloco, 
adiando o debate e decisão sobre este assunto, que se 
exigia célere.

A aprovação da proposta do BE daria um sinal claro de 
que a Assembleia Regional estava unida em torno das 
recomendações do estudo do LNEC, constituindo assim 
um forte apoio para o processo negocial para exigir que 
a tarefa de descontaminação dos solos e dos aquíferos  
seja realizada e paga pelos norte-americanos, sob super-
visão portuguesa.

O BE mostrou, paralelamente, disponibilidade para con-
stituir uma Comissão de Inquérito, porque entende que é 
necessário apurar responsabilidades para uma situação 
que já é conhecida, pelo menos, desde 2004.

Tentativa do Bloco de garantir cumprimento das reco-
mendações do LNEC esbarra na maioria absoluta do PS

BE propõe cumprimento 
das recomendações do 
Estudo do LNEC para 
despoluir e monitorizar 
aquíferos das Lajes


