
O Grupo Parlamentar do PS chumbou, isolado, a ini-
ciativa dos deputados do Bloco de Esquerda que pre-
tendia acabar com situações de trabalhadores de IPSS 
que ganham menos que o salário mínimo regional, o 
que constitui uma clara ilegalidade.

A iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquer-
da pretendia recomendar à Inspecção Regional do 
Trabalho que procedesse à inventariação de todas as 
situações em que IPSS dos Açores não cumpram com 
o pagamento da retribuição mínima mensal garantida, 
para que fosse emitido um relatório público com os 
resultados dos actos da acção inspectiva, com obriga-
toriedade de cumprimento imediato da legislação em 
vigor.

A posição do PS é, no mínimo, estranha, quando é a 
própria secretária regional do Trabalho e Soldariedade 
Social e o seu próprio Grupo Parlamentar a assumir 
que estas situações existem. Do ponto de vista do Blo-
co de Esquerda, só a “falta de coragem dos deputados 
do PS em apontar o mínimo erro ao Governo Regio-
nal” pode explicar o voto contra a iniciativa do BE.

BE defende alternativas 
pacíficas para Base das Lajes 
que garantam emprego

Ilegalidades em salários 
de IPSS por resolver

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda defen-
de que Portugal deve dar início a um processo que 
leve, no futuro, à total desactivação militar da Base 
das Lajes, e que permita criar alternativas pacíficas, 
que tragam desenvolvimento, progresso e riqueza 
aos Açores, garantindo a manutenção dos postos de 
trabalho existentes, e mesmo o seu aumento.

“Defender os Açores e preparar o futuro obriga, no 
imediato, a iniciar os estudos que lancem as bases de 
futuras utilizações civis das infra-estruturas existen-
tes na ilha Terceira, por forma a lançar uma poderosa 
âncora do desenvolvimento económico desta Região, 
captando trabalho jovem e qualificado e valorizando 
a capacidade de trabalho já existente na ilha”, disse a 
líder da bancada do BE.

Na votação do projecto de resolução, que juntou vá-
rios partidos representados na ALRAA, sobre o futuro 
dos trabalhadores portugueses da Base das Lajes, 
o BE/Açores absteve-se considerando que este não 
garantia a defesa dos direitos dos trabalhadores.

Zuraida Soares salientou que o Bloco só assinaria 
uma proposta que garantisse a reivindicação, clara, 
de indemnizações reforçadas quer para os trabalha-
dores que estão na iminência de ser despedidos, quer 
para a ilha Terceira, quer ainda para os Açores.
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Voto de protesto do BE 
denuncia desrespeito de 
Governos da República e 
Açores pela PSP

A líder do Grupo Parlamentar do BE acusa o PSD/Açores 
de ter uma agenda secreta para a privatização de todos 
os sectores estratégicos da economia e serviços públicos 
da Região para – à semelhança do que acontece com 
a EDP, no continente – pôr os contribuintes a pagar a 
satisfação das clientelas endinheiradas dos Açores e 
não só, sob o slogan ‘Açores, Região Económica’. “EDA, 
SATA, Água, Portos, Saúde, Educação – vai tudo para os 
mais ricos e o povo paga”, alertou Zuraida Soares.

“O exemplo que Berta Cabral quer trazer para os Açores 
é o de um governo que tira aos pobres e aos trabalhado-
res para entregar aos ricos”, disse a líder da bancada do 
BE, salientando, no entanto, que esta estratégia já tem 
sido seguida pelo PS de Carlos César e Vasco Cordeiro. 
Isto porque, ao mesmo tempo que a Região produz mais 
riqueza – em 2009 passou a ser a 4ª mais rica do País e 
superou os 75% da média europeia do PIB – o número de 
pobres aumenta. “A pergunta elementar que se impõe 

é esta: então, para onde, para quem vai esta riqueza?”, 
ironizou Zuraida Soares.

Perante os números do desemprego – que atinge já 
cerca de 20 mil açorianos –, a deputada do BE apon-
tou algumas soluções para minimizar esta situação de 
autentica tragédia social, desafiando todos os partidos a 
exigir a reposição da Lei de Finanças Regionais de 2010, 
de forma exclusiva para os Açores, e a rejeitar qualquer 
novo aumento de impostos.

Outra proposta, que o BE tem vindo a defender desde há 
três anos, é a criação de um plano de reabilitação urbana 
integrado, quantificado no tempo e nos recursos, capaz 
de conjugar meios financeiros e logísticos do Governo 
Regional e das autarquias, o que permitiria a criação de 
inúmeros postos de trabalho, nomeadamente no sector 
da construção civil, que está a ser extremamente afecta-
do pela crise.

PSD/A tem agenda secreta para privatização de 
sectores estratégicos da economia regional

O Bloco de Esquerda viu ser aprovado o seu voto 
de protesto pelos atrasos do Governo Regional e 
Governo da República no pagamento de serviços 
gratificados aos profissionais da PSP nos Açores, 
e pela atitude discriminatória do Ministério da 
Administração Interna, que penaliza os agentes da 
PSP dos Açores na sua formação profissional e na 
progressão na carreira.

No voto de protesto, o deputado Mário Moniz de-
nunciou o atraso no pagamento de serviços pres-
tados pela PSP nos Açores, nomeadamente pelos 
hospitais, assim como serviços prestados no âmbito 
do apoio aos desporto jovem, por exemplo.

A juntar as estas injustiças, há ainda a lamentar as 
condições inqualificáveis de operacionalidade da 
PSP, que tem viaturas paradas por falta de verba 
para combustível ou reparações e equipamentos 
administrativos sem funcionar por falta de consu-
míveis.


