
Com o objectivo de incentivar a participação activa 
dos jovens na vida política dos Açores, mostrando 
que as suas opiniões e os seus projectos são encara-
dos de forma sério pela classe política, o Bloco de 
Esquerda levou ao Parlamento Regional um Projecto 
de Resolução que propõe uma série de iniciativas e 
projectos a desenvolver durante as comemorações do 
centenário da República Portuguesa no arquipélago, 
dando voz à participação de um grupo de alunos da 
Escola Antero de Quental na XI Sessão do Plenário 
Jovem, com a sua devida autorização. A proposta foi 
rejeitada.

No debate da iniciativa, o deputado Mário Moniz 
colocou em evidência a incoerência do PS, que, no que 
diz respeito a políticas de juventude tem apresentado 
“muitos projectos”, e dito “muitas palavras, mas que 
na hora da verdade, não é capaz de apoiar uma ini-
ciativa interessante que partiu de um grupo de jovens 
com vontade de participar no processo democrático”.

Centenário da República
BE leva proposta de jovens ao plenário

Voto de protesto pela 
expulsão de cidadão 
europeus de etnia cigana

Por proposta do Bloco de Esquerda, a Assembleia Leg-
islativa dos Açores aprovou um voto de protesto que 
condena a recente expulsão de milhares de pessoas 
de etnia cigana por parte do Governo francês. Esta 
iniciativa contou com a abstenção do CDS-PP (apenas 
quatro votos, já que um dos deputados deste grupo 
parlamentar abandonou a sala imediatamente antes 
da votação), e com os votos favoráveis de todos os 
restantes partidos com assento parlamentar.

O deputado Mário Moniz justificou a apresentação 
deste voto lembrando o historial de fluxos emi-
gratórios da comunidade açoriana, considerando que 
este historial não permite a partilha do sentimento de 
indiferença face aos recentes acontecimentos.

Reconhecendo que “a imigração clandestina só ali-
menta quem explora a mão-de-obra barata e escrava, 
porque a clandestinidade só contribui para a desvalori-
zação do trabalho”, o deputado considerou ainda que 
“a solução não passa pela expulsão, mas antes pela 
legalização e acesso a direitos laborais que dignifiquem 
o trabalho ao autóctone e ao imigrante.
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Postos de Informação 
Juvenil
A proposta do Bloco de Esquerda Açores que 
recomendava ao Governo Regional que reactivasse 
a rede de Postos de Informação Juvenil do arquipé-
lago – isto porque os 25 existentes nas várias ilhas 
foram, ainda este ano, encerrados –, dotando estes 
espaços de novas valências, foi rejeitada com os 
votos, apenas, da maioria absoluta do PS, mere-
cendo elogios de todos os restantes partidos, pela 
abrangência, objectividade e vantagens práticas que 
a iniciativa traria.

O BE pretendia que o Governo alterasse o regula-
mento dos Postos de Informação Juvenil no sentido 
de garantir mais serviços, nomeadamente serviços 
de orientação profissional, serviços de apoio a inicia-
tivas na área do empreendedorismo privilegiando 
o auto-emprego, serviços de aconselhamento na 
área da sexualidade – promoção da saúde sexual e 
reprodutiva, planeamento familiar e a prevenção de 
infecções sexualmente transmissíveis –, e serviços 
de prevenção do consumo de substâncias psico-
activas e outros comportamentos de risco.

A líder da bancada do Bloco de Esquerda na Assembleia 
Legislativa Regional acusou PS e PSD de trabalharem 
em equipa para – através do processo de Revisão Consti-
tucional – tentar acelerar o desmembramento do Estado 
Social em Portugal.

Isto porque a proposta de Revisão Constitucional do 
PSD, que Zuraida Soares considerou mesmo ser “um 
roubo”, prevê a extinção da obrigatoriedade dos serviço 
públicos de saúde e educação de terem cobertura nacio-
nal, oferecendo de bandeja este negócio aos privados, 
assim como a extinção do impedimento de despedimen-
to por justa causa – objectivo perseguido, desde sempre, 
pelas confederações patronais.

Lembrando que, recentemente, o PS desferiu um rude 
golpe na Segurança Social, com o apoio do PSD e CDS, 
aprovou um Código de Trabalho mais gravoso do que o 

anterior, liberalizando os despedimentos colectivos, tem 
praticado uma política de privatizações de monopólios, 
e introduziu em larga escala, o desmantelamento do 
Serviço Nacional de Saúde, Zuraida Soares mostrou que 
o actual aparente incómodo do PS com a proposta de 
Revisão Constitucional do PSD não se coaduna com as 
atitudes dos Governos socialistas nem na Região, nem 
na República.

“O PS e o PSD ralham muito em público, mas em 
privado, entendem-se”, disse Zuraida Soares, lamenta-
ndo que este entendimento apenas funcione quando o 
objectivo é a penalização dos mais desfavorecidos, no-
meadamente, nos cortes nos apoios sociais, no congela-
mento de salários e reformas, o que, na prática, constitui 
um corte do poder de compra, ou mesmo no aumento 
da precaridade galopante, dentro do próprio Estado.

“PS e PSD estão a desmembrar o Estado Social”
- declaração política do Bloco de Esquerda


