
A líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 
acusou o Governo Regional de querer esconder dos 
Açorianos e Açorianas novos aumentos de impostos, 
especificamente para os Açores – que estão a ser 
preparados no âmbito do Protocolo de Entendimen-
to entre a Região e a República –, desde logo, com a 
diminuição do diferencial, em relação ao continente 
de, pelo menos, 10% do IRC e do IRS, a que se poderá 
somar um novo aumento do IVA.

“E a tragédia não pára aqui”, lamenta Zuraida Soares, 
referindo-se ao aumento do IMI sobre as habitações 
próprias, e a quebras das deduções – juros de habita-
ção, saúde, educação – em sede de IRS.

“O actual cenário demonstra a razão de tanto segredo 
acerca do Protocolo”, disse Zuraida Soares, acrescen-
tando que “a arte da malabarice consiste em fazer crer 
que os partidos da troika, nos Açores, nada têm a ver 
com o assunto e fazer passar a ideia que a culpa é do 
governo da República e do PS nacional”.

Bloco protesta abandono
da Estação Costeira

Governo Regional 
pretende esconder 
aumento de impostos

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda enal-
teceu o trabalho prestado pela Estação Costeira da 
Associação Porto de Abrigo – que presta um serviço 
essencial para garantir a segurança quem navega no 
mar dos Açores – e apresentou um voto de protesto 
pela atitude passiva do Governo Regional, que ao não 
intervir para a defesa deste tão importante instru-
mento de segurança marítima, põe a sua continuida-
de em perigo.

Na discussão do voto, Zuraida Soares acusou mesmo 
o Governo Regional de uma “absoluta arrogância e 
insensibilidade” por permitir que o funcionário deste 
serviço, Manuel Brilhante – que tem salvo muitas 
vidas no mar do arquipélago Açoriano, como é o re-
cente caso de oito pescadores de São Miguel – fique 
sem receber o seu ordenado durante vários meses.

O voto de protesto do Bloco de Esquerda foi rejeita-
do pela maioria parlamentar do PS, tendo recebido o 
voto favorável dos restantes partidos.
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BE faz aprovar voto de 
protesto pela extinção 
da Rádio Naval da Horta

No dia em que o Instituto Nacional de Estatística revelou 
que o desemprego nos Açores atingiu os 15%, e no dia 
seguinte ao próprio Vice-presidente do Governo Regio-
nal ter assumido que o desemprego chegar aos 17%, 
nos próximos tempos, o PS e o PCP consideraram que a 
proposta de criação de um programa de apoio à empre-
gabilidade dos jovens açorianos não seria uma matéria 
urgente, ao rejeitar o pedido dos deputados do BE para 
que o assunto fosse discutido durante o plenário de 
Fevereiro.

Recorde-se que o cabeça-de-lista do PS às próximas 
regionais, Vasco Cordeiro, anunciou recentemente uma 
proposta com a mesma finalidade, que seria implemen-
tada nos primeiros cem dias do seu Governo, caso ganhe 
as eleições. Daí que a deputada Zuraida Soares tenha 
criticado fortemente a posição dos deputados socialis-
tas: “O que os senhores fazem é dizer, quando formos 

Governo temos medidas para combater o desemprego 
dos jovens, mas até lá, não pomos em prática medida 
nenhuma”.

“O Bloco de Esquerda trouxe ao parlamento um desa-
fio directo ao PS: deixem-se de palavras, deixem-se de 
retórica, e comecem a por em prática as boas iniciativas 
independentemente do partido que as apresenta”, disse 
a líder da bancada do Bloco de Esquerda, considerando 
que “quem tem boas medidas e não as implementa, 
para ajudar as pessoas a sair da tragédia em que estão 
metidas, é criminoso, do ponto de vista político”

O projecto de resolução vai assim ser analisado em 
Comissão, deixando os jovens açorianos à espera de 
medidas que os ajudem a encontrar trabalho.

Discussão para criação de programa de apoio ao 
emprego dos jovens do BE adiada por PS e PCP

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda protes-
tou, no plenário de Fevereiro, contra a forma como 
foi conduzido o processo que levou à extinção da 
Rádio Naval da Horta, sem consideração nem res-
peito pelo esvaziamento económico da Ilha do Faial. 
O voto de protesto apresentado pelos deputados do 
BE foi aprovado com os votos favoráveis de todos os 
partidos, com a excepção do PS, que se absteve.

“As justificações apresentadas para o encerramento 
da Rádio Naval da Horta, quer em termos técnicos, 
quer logísticos, não convenceram os faialenses nem 
quem emitiu opiniões, cientificamente suportadas, 
sobre variáveis técnicas ou económicas”, disse o de-
putado Mário Moniz, apontando ainda a incoerência 
do secretário regional da Presidência, que, em Julho 
de 2010, garantia que a Estação Naval da Horta não 
seria desmantelada e encerrada. No entanto, foi 
precisamente o que aconteceu.

Na sua intervenção, o deputado Mário Moniz conde-
nou a decisão, que foi apenas política, sem se basear 
em motivos económicos, e contrariando mesmo 
factos científicos: “Desmantelam-se e abandonam-
se instalações do Estado, implantadas em zona 
privilegiada do globo terrestre para as transmis-
sões via rádio, sendo mesmo considerado um dos 
melhores locais, se não o melhor, para efeitos de 
propagação”. 


