
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresen-
tou um projecto de resolução – em conjunto com o 
PPM – que pretende garantir que a extinção ou fusão 
de qualquer freguesia, nos Açores, só poderá ocorrer 
após consulta às populações afectadas, através da 
realização de um referendo local.

Em conferência de imprensa, a líder da bancada do BE 
salientou a importância das freguesias como “último 
reduto do Estado em muitas localidades, o último 
local onde as pessoas podem pedir ajuda para resolver 
os seus problemas”, manifestando o total desacordo 
relativamente à extinção e fusão de freguesias contra 
a vontade das populações.

Zuraida Soares criticou mesmo o facto de o Governo 
da República ter escolhido atacar “o elo mais fraco da 
administração pública” – as freguesias – considerando 
que, em termos de poupança, seria muito mais rele-
vante “analisar todas as empresas municipais, uma a 
uma, para perceber quais as que se justificam, quais as 
que colidem com as competências da própria câmara, 
quais as que estão a provocar desiquilíibrio nas contas 
das câmaras, e quais as que albergam ‘boys’ e ‘girls’ 
dos partidos do poder”.

BE faz aprovar protesto por
desrespeito de João Duque

Extinção de freguesias só 
depois de referendo local

A Assembleia Legislativa dos Açores, por iniciativa do 
Bloco de Esquerda, demonstrou repúdio pela forma 
como o coordenador do “Grupo de Trabalho para a 
definição do conceito e serviço público de comunica-
ção social”, João Duque, desrespeitou a Autonomia 
açoriana ao recusar ser ouvido pelos deputados 
do parlamento da Região, alegando já não estar a 
desempenhar as funções em causa, quando, poste-
riormente, aceitou ir à Comissão de Ética, Cidadania 
e Comunicação da Assembleia da República, falar na 
mesma qualidade.

O voto de protesto aprovado considera que João 
Duque ludibriou o Parlamento “porque não quis ser 
confrontado com quem sofrerá as consequências dos 
seus pareceres, no mínimo, irresponsáveis, dada a 
sua incompetência”, e critica a sua falta de seriedade, 
de hombridade e de ética.

Recorde-se que o referido Grupo de Trabalho apre-
sentou conclusões acerca do serviço público de rádio 
e televisão nos Açores, sem que os seus responsáveis 
nos tivessem visitado ou procurassem conhecer as 
especificidades de viver numa região constituída por 
nove ilhas.
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BE defende apoio sociais  
mais eficazes e  menos 
propaganda política

Com o objectivo de atenuar o sofrimento dos trabalha-
dores dos Açores, o Bloco de Esquerda vai apresentar 
propostas de adaptação à realidade laboral da Região 
de algumas medidas do documento recentemente 
assinado pelo Governo da República, patrões e UGT – 
“Compromisso para o Crescimento, Competitividade e 
Emprego”.

Isto porque, “nos Açores, onde os salários são mais bai-
xos, em média, do que o todo nacional, onde existe uma 
precariedade assustadora, e onde a economia vive, fun-
damentalmente, do mercado interno, os efeitos destas 
medidas far-se-ão sentir de forma ainda mais dolorosa”, 
alertou a líder da bancada do BE.

No debate realizado por iniciativa do BE/Açores, acerca 
das medidas trágicas que serão impostas aos trabalha-
dores pelo “Compromisso para o Crescimento, Competi-
tividade e Emprego”, Zuraida Soares criticou os can-

didatos do PS e PSD às próximas legislativas regionais 
– Vasco Cordeiro e Berta Cabral – por não terem ainda 
manifestado a sua posição sobre o acordo, apesar de, to-
dos os dias, brindarem os açorianos “com uma frenética 
troca de mimos através da Comunicação Social”.

“Dr. Vasco Cordeiro, Dra. Berta Cabral, quando pensam 
dizer, claramente, se são a favor ou contra a desregula-
ção da vida familiar dos Açorianos, a diminuição, ainda 
maior, de salários, na Região, o trabalhar mais sete dias, 
por ano, sem pagamento, o despedimento, nas mãos 
do livre arbítrio do patrão, e a marcação de férias, sob 
a batuta e os interesses deste?”, questionou a deputa-
da do Bloco, referindo ainda que, perante todas estas 
consequências “espanta ouvir da boca do líder do PS/
Açores e Presidente do Governo Regional, palavras de 
congratulação pelo Acordo assinado”.

BE vai apresentar propostas de adaptação 
aos Açores do acordo da concertação social

A líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 
questionou a eficácia da estratégia de proliferação 
de apoios sociais por parte do Governo Regional, 
considerando que, em termos de resultados práticos 
no combate à pobreza, seria preferível diminuir 
a sua dispersão, canalizando valores mais signifi-
cativos para quem mais precisa, sem gastar mais 
dinheiro.

“Em termos de propaganda política, desfiar um rol 
de apoios fica sempre bem, mas no que diz respeito 
à facilidade de acesso a estes apoios, e ao conheci-
mento dos apoios que existem, tendo como objec-
tivo a inversão das situações de pobreza real, não é 
este o melhor caminho”, disse Zuraida Soares.

No âmbito do debate sobre a pobreza nos Açores, a 
deputada do BE acusou o Governo de estar a atacar 
a Educação, promovendo assim o aumento da desi-
gualdade social. “Quem ataca as escola pública, em 
vez de lhe dar as melhores condições para cumprir 
todas as missões que lhe estão destinadas, de socia-
lista tem muito pouco”, disse Zuraida Soares, evi-
denciando a incoerência do Governo Regional que, 
por um lado, aplica cortes na acção social escolar, e 
por outro, apoia colégios privados através do paga-
mento de mensalidades superiores ao que muitos 
açorianos e açorianas recebem mensalmente.


