
Na área da Saúde o Bloco de Esquerda propôs a 
inclusão dos doentes de Alzheimer na lista de benefi-
ciários do Programa COMPAMID, o reforço de verbas 
destinadas à promoção de hábitos de vida saudáveis, 
assim como o apoio à contratação de equipas técnicas 
de educação especial e reabilitação em organizações 
sem fins lucrativos com actividade no apoio a pessoas 
portadoras de deficiência.

No Turismo, o reforço do montante afecto à qualifi-
cação dos percursos pedestres e de outros produtos 
turísticos, e no Trabalho, o aumento do número de 
inspectores na Inspecção Regional do Trabalho e a 
instalação em São Jorge de uma Agência para a Qua-
lificação e Emprego eram algumas das medidas que o 
BE gostaria de ver implementadas ao longo do ano de 
2012 pelo Governo Regional.

Os deputados do BE defenderam ainda o aumento do 
apoio à diversificação agrícola nas áreas da horticul-
tura, fruticultura e floricultura, e o estabelecimento 
do montante da compensação salarial a atribuir no 
âmbito do FUNDOPESCA em valor equivalente à 
retribuição mínima mensal praticada nos Açores, por 
cada ano civil.

Propostas do BE para uma 
melhor Educação nos Açores

BE apresentou medidas 
em áreas muito variadas

Considerando que “professores precários e alunos 
com fome não são garantia de sucesso na Educação”, 
o BE propôs, por um lado, a integração na carreira 
docente dos professores que tenham leccionado na 
Região Autónoma dos Açores, com horário comple-
to e de forma continuada, nos últimos 3 anos, e por 
outro, o fornecimento de uma refeição escolar extra 
(pequeno-almoço) a alunos de famílias carenciadas 
que frequentem o ensino obrigatório, por solicitação 
dos próprios.

No que diz respeito ao Ensino Superior, o Bloco pro-
pôs a criação de um apoio monetário aos estudantes 
açorianos que frequentam a Universidade dos Açores 
e que, por via da aplicação dos critérios do novo 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo no 
Ensino Superior, vejam reduzido valor da sua bolsa ou 
deixem mesmo de receber qualquer apoio.

Grupo Parlamentar
Bloco de Esquerda / Açores

Telefone: 296 204 250

E-mail: blocoacores@gmail.com

Site: acores.bloco.org

Bloco de 
Esquerda no 
Parlamento
Faz toda a 
diferença

Orçamento 
Açores 2012



Propostas do BE para 
a redução da despesa 
rejeitadas pelo PS
O Bloco de Esquerda mostrou preocupação em 
diminuir as despesas do Governo Regional ao apre-
sentar propostas para o combate às derrapagens 
financeiras nas obras públicas, e para a renegocia-
ção dos contratos das parcerias público-privadas:

- Limitar os trabalhos a mais em obras públicas a 5% 
do preço contratual, em vez dos actuais 25% (mar-
gem que fica salvaguardada apenas para determina-
das obras cuja execução seja afectada por condicio-
nalismos imprevisíveis), e limitar o ajuste directo por 
regime simplificado a montantes não superiores a 5 
mil euros, em vez dos actuais 25 mil euros (ou seja, ir 
ao encontro do que acontece no continente);

- Renegociação obrigatória de todos os contratos 
de parcerias público-privado, para introdução de 
uma cláusula de segurança de modo a garantir de os 
juros resultantes destes contratos não ultrapassem 
os juros da dívida pública.

O BE tentou também impedir o recurso a consul-
torias externas em áreas técnicas para as quais 
existam quadros técnicos dos serviços e organismos 
da administração pública regional.

“O Governo Regional dos Açores vai roubar os subsídios 
de férias e Natal quando os podia pagar”, acusou o de-
putado do Bloco de Esquerda, Mário Moniz, na interven-
ção final da discussão do Plano e Orçamento da Região 
para 2012.

O corte destes subsídios, nos Açores, vai acontecer, não 
por falta de dinheiro - já que o próprio Vice-presidente 
do Governo explicou que estas verbas estavam con-
templadas na preparação inicial do orçamento -, mas 
apenas devido à obediência de Carlos César às políticas 
de direita do  Governo da República PSD/CDS. É preciso 
não esquecer que, à luz da Constituição da República e 
do Estatuto Politico-Administrativo dos Açores, o paga-
mento destes subsídios podia, legalmente, ser efectua-
do na Região.

Durante o debate, a deputada Zuraida Soares desafiou 
mesmo o PS/Açores a ser coerente com o que defende a 

nível nacional, pagando, pelo menos, um dos subsídios, 
mas não obteve qualquer resposta. Lamentavelmente, 
no único local em que é Governo, o PS não vai aplicar 
aquilo que defende para todo o País.

Nada justifica este corte nos Açores, antes pelo contrá-
rio: “a economia real açoriana e os açorianos precisam 
deste dinheiro. Defender os Açores é pagar os dois 
subsídios”, disse a líder da bancada do BE.

Perante a recusa do PS em pagar pelo menos um dos 
subsídios aos açorianos no próximo ano, o Bloco de Es-
querda não hesitou em votar contra a proposta de Plano 
e Orçamento do Governo Regional.

O BE apresentou cerca de 20 propostas de alteração, em 
várias áreas, nomeadamente, Educação, Saúde, diminui-
ção de despesas da Região, Pesca, Trabalho, Agricultura, 
e Turismo, entre outras.

“Governo Regional dos Açores vai roubar subsídios 
de férias e Natal quando os podia pagar”


