
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acusou o 
Governo Regional de falta de planeamento no encer-
ramento de escolas do Jardim-de-Infância e 1º Ciclo 
nos Açores através da apresentação de um voto de 
protesto na Assembleia Legislativa Regional que rece-
beu o apoio de todos os partidos da oposição, sendo 
rejeitado apenas pelos votos da maioria do PS.

O voto de protesto assinalou o facto de a transferên-
cia de alunos ter sido levada a cabo sem auscultação 
dos pais e encarregados de educação, nem dos própri-
os organismos de gestão das escolas, sem terem sido 
esclarecidas as razões do encerramento das escolas, 
caso a caso, e numa completa improvisação no que diz 
respeito ao transporte das crianças entre a residência 
e o estabelecimento de ensino.

O deputado José Cascalho repudiou o facto de o mo-
tivo para o encerramento da Escola da Conceição, em 
Angra do Heroísmo, ter sido a necessidade de ocupar 
os edifícios da escola pelo próprio Governo Regional, 
e criticou as acções de descredibilização e de ameaça 
aos pais e encarregados de educação e associações de 
pais que se manifestaram contra os encerramentos.

Bloco critica opção pela 
incineração nos Açores

Bloco condena 
encerramento de escolas 
sem planeamento O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda criticou 

a opção do Governo Regional pela incineração como 
sistema de gestão de resíduos para os Açores, evo-
cando as dúvidas existentes na comunidade científica 
no que diz respeito às implicações para a Saúde e 
Ambiente, e os efeitos negativos relativamente à sus-
tentabilidade económica e à imagem de uma região 
que procura ser um exemplo na gestão ambiental.

Numa declaração política proferida esta manhã, o 
deputado José Cascalho lembrou ainda que “a opção 
por este sistema de gestão de resíduos, na qual se 
pretende incinerar mais de 70% do total de resíduos, 
traduz-se, logicamente, num percurso que condi-
ciona a escolha de outras soluções tecnológicas para 
o tratamento de resíduos, pelo menos, nos próximos 
30 a 50 anos”. A implementação da incineração irá 
conduzir a um menor investimento nos processos da 
reciclagem, prevenção e reutilização, contrariando 
assim as directivas da União Europeia.
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Governo da República 
trata autonomias como 
“gorduras do Estado”

A líder parlamentar do Bloco de Esquerda/Açores 
acusou o Governo da República de tratar as auto-
nomias regionais como “uma mera formalidade, 
um mal menor e uma gordura do Estado”, e lembra 
que o que se ganha com a redução da emissão da      
RTP/Açores “é apenas uma gota de água no oceano 
dos 300 milhões de euros anuais que custa o funcio-
namento da RTP, e o que se perde é um instrumento 
fundamental da autonomia, da coesão regional, e 
da democracia”.

Zuraida Soares denunciou ainda a ingerência do 
ministro Miguel Relvas na gestão da RTP, que viola a 
Constituição Portuguesa e a Lei da Rádio e Tele-
visão, que estabelecem que a empresa concession-
ária do Serviço Público de Rádio e Televisão deve ser 
livre e independente do poder político e do poder 
económico: “Quando o ministro diz o que quer para 
a RTP, para que o plano de reestruturação da em-
presa integre aquilo que ele quer, está a cometer um 
acto ilegal de ingerência na gestão de uma empresa 
pública”.

A líder do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na 
Assembleia Legislativa dos Açores acusou o Governo 
Regional de ficar de “braços cruzados” a “ver banda 
passar” perante o terramoto fiscal que o Governo de 
Pedro Passos Coelho se prepara para impor aos Açores, 
que contempla aumentos directos e indirectos, no que 
toca ao IRS e IVA, mas também a diminuição em 10% do 
diferencial nas taxas de IVA, IRS e IRC, e o provável au-
mento da taxa máxima do IVA nos sectores do Turismo e 
Agricultura.

O objectivo desta actuação do Governo de Carlos César 
é tirar proveitos nas próximas eleições regionais, empur-
rando a culpa para o Governo da República. “Esta não é a 
visão de autonomia que o Bloco de Esquerda defende”, 
disse a deputada do BE, considerando que é necessária 
uma oposição firme a estas medidas gravosas.

No âmbito da interpelação ao Governo Regional rela-
cionada com a actual situação financeira dos Açores, 
realizada por iniciativa do Bloco de Esquerda, Zuraida 
Soares perguntou ao Executivo se o acordo de entendi-
mento com o Governo de Passos Coelho, que está a ser 
preparado, representa um regresso ao passado, em que 
as negociações entre os Açores e a República era feita 
“à la carte”, esquecendo as conquistas e as garantias 
inscritas no Estatuto Político-Administrativo e a Lei de 
Finanças Regionais, as duas traves mestras da Autono-
mia dos Açores que esta atitude do Governo Regional 
pode  estar a fragilizar.

No que diz respeito a este acordo de entendimento, a 
deputada do BE salientou ainda que espera ver o seu 
conteúdo exposto na Assembleia Legislativa dos Açores, 
e que a negociação não seja feita às escondidas dos 
Açorianos.

BE acusa Governo Regional de oportunismo 
por nada fazer contra aumento de impostos


