
O Governo Regional não cumpriu as sucessivas 
promessas relativamente às condições da integração 
dos trabalhadores do IFAP na Administração Regional, 
já que o Executivo decidiu não contemplar o tempo de 
serviço já prestado (ao longo de 12, 16, 18 e 20 anos, 
respectivamente) para efeitos de progressão na carrei-
ra, integrando-os em categorias de início de carreira.

Considerando que o Governo Regional deveria ter 
integrado os trabalhadores do IFAP em condições de 
igualdade com os restantes trabalhadores da admin-
istração regional (seus pares com o mesmo tempo de 
serviço), no que diz respeito ao vencimento e demais 
direitos adquiridos – ou a sua compensação –, assim 
como à contagem do tempo de serviço desempen-
hado no IFAP-IP e EX-IFADAP, é inadmissível que estes 
trabalhadores tenham sido integrados nos níveis de 
Técnicos Superiores de 1ª classe, quando, por direito, 
deveriam ser integrados como técnicos superiores 
assessores e técnicos superiores principais, explicou o 
deputado Mário Moniz.

BE enaltece papel de 
CGTP-IN e de professoresGoverno não cumpriu 

promessa na integração 
de trabalhadores do IFAP O Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia 

Legislativa Regional um voto de congratulação pelo 
40º aniversário da CGTP-IN e um voto de congratu-
lação pelo Dia Internacional do Professor, que foram 
aprovados por unanimidade.

O deputado Mário Moniz evidenciou o papel dos pro-
fessores na construção da sociedade e lembrou que é 
da competência de todos os deputados “desenvolver 
todos os esforços, na implementação de políticas que 
dignifiquem o ensino e os professores, proporcionan-
do-lhes condições físicas, morais e remuneratórias 
que correspondam à importância da sua missão”.

Enaltecendo o papel pioneiro da CGTP-IN no movi-
mento sindical nacional, o deputado do Bloco de Es-
querda assinalou ainda o facto de esta central sindical 
continuar a contribuir, de forma significativa, para a 
construção de um país mais justo e mais igualitário.
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PS mantém trabalho 
precário dos professores

A iniciativa do Bloco de Esquerda/Açores que visava 
a vinculação extraordinária no Sistema Regional de 
Ensino de professores contratados que estivessem a 
responder a necessidades permanentes, e a leccio-
nar há pelo menos três anos consecutivos na Região 
foi rejeitada pelo PS, que mais uma fez votou 
isolado, e que contribui assim para a precariedade 
e instabilidade da vida de centenas de professores, 
e consequentemente para a degradação do Ensino 
nos Açores.

No seguimento do “chumbo” desta iniciativa, e 
com o objectivo de obrigar o Governo a clarificar a 
sua posição, o BE apresentou imediatamente um 
projecto de resolução que pretende recomendar ao 
Governo que proceda a um levantamento exaus-
tivo e rigoroso das necessidades permanentes dos 
recursos docentes dos sistema educativo regional. 
Isto porque o Governo e o PS utilizaram argumentos 
contraditórios para rejeitar a proposta do BE: por 
um lado afirmaram que o elevado número de pro-
fessores nesta situação inviabilizava a sua integra-
ção, para depois passarem a afirmar que o número 
de professores que seriam abrangidos é residual.

A líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Legislativa dos Açores estranha que o 
presidente do Governo Regional tenha afirmado estar 
satisfeito com a proposta de Orçamento de Estado do 
PS, tendo em conta as suas previsíveis consequências 
nos Açores – recessão, desemprego e menos 40 milhões 
de transferências directas e investimento, em relação a 
2010 –, e apresenta as alternativas do Bloco de Esquer-
da.

Ao apresentar um orçamento alternativo, o Bloco de 
Esquerda quer provar que os portugueses não estão 
obrigados a viver subjugados pelo império do capital 
financeiro, o mesmo que PS e  PSD  servem de forma 
tão generosa”, disse Zuraida Soares.

O Bloco de Esquerda reconhece que a consolidação 
orçamental e a diminuição da dívida externa são es-
senciais, mas não aceita que sejam sempre os mesmos a 

pagar. Daí que o BE proponha uma autêntica revolução 
fiscal: simplificação fiscal, para acabar com o labirinto 
das fugas; alteração do IRC, para combater as empresas-
-fachada que toda a vida dão prejuízos (segundo o Ban-
co de Portugal, a economia paralela cifra-se em trinta 
mil milhões de euros); alteração do IRS, com aplicação 
do princípio do englobamento de rendimentos; taxação 
das saídas legais de  capitais com destino a Off-Shores 
em 25% (segundo informação do Banco de Portugal, só 
este ano, estas transferências já ultrapassaram a quantia 
de nove mil milhões de euros).

Para cumprir a necessidade de reduzir a despesa, o BE 
defende a fusão, reconversão e eliminação das empre-
sas públicas e municipais, a realização de auditorias a 
todos os programas de financiamento, a fundações e 
entidades privadas, a renegociação de todas as despesas  
militares e venda dos submarinos, assim como audito-
rias e a renegociação das parcerias público/privadas.

BE critica proposta de Orçamento de Estado do 
PS e apresenta alternativas credíveis e justas


