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O rumo da política feita na Ilha Terceira e nos Açores tem de virar à esquerda.

Enfrentamos as escolhas políticas do passado com vigor, reconhecendo que o

crescimento da extrema-direita na Região Autónoma do Açores tem de ser travado.

O atual governo regional liderado pelo PSD-CDS-PPM, apoiados pela IL e pelo CH,

demonstrou-se insustentável para o crescimento da região e não quer erradicar a

pobreza, mas sim fomentá-la. O Bloco de Esquerda é a única e real oposição na

Assembleia Legislativa Regional, querendo romper com o ciclo que tem vindo a ser

perpetuado pelos anteriores governos. Esta moção assenta em ideias fortes e

diferenciadoras, com as seguintes prioridades:

1. AMBIENTE

No Ambiente queremos políticas ecológicas, desde uma política responsável de

rearborização do concelho, a uma recolha de lixo seletiva porta-a-porta e incentivos

à reciclagem. Mas não é só, é necessária uma política de transportes sustentável,

mais ecológica, apostando no reforço da segurança e limpeza das ribeiras, de forma

a mitigar o impacto das intempéries que vivemos ainda há poucos anos na Ilha

Terceira, efeito das alterações climáticas que se sentem cada vez mais por todo o

planeta. A poluição também é um problema a enfrentar na ilha Terceira, onde

assistimos ao acumular de plástico e lixo nas orlas costeiras, sem qualquer resposta

e à poluição do ar fruto da construção de uma incineradora sobredimensionada para



a Terceira, que acaba por absorver e cortar nas metas de reciclagem a cumprir a

nível europeu.

2. HABITAÇÃO

O problema da habitação é transversal para a Ilha Terceira, como é para a região

dos Açores: a habitação carece de políticas efetivas. Reconhecemos na habitação

um problema grave: a falta de habitações para casais jovens e a falta de rendas

acessíveis. É urgente identificar património devoluto nas freguesias dos concelhos e

requalificar. Criar uma bolsa de Habitação que dê resposta à falta de oferta com

preços acessíveis.

3. BEM-ESTAR ANIMAL

É importante defender o bem-estar animal e a nossa moção apresenta ideias

assertivas como a construção de parques que sejam amigos dos animais, aumentar

o canil intermunicipal da nossa ilha dotando-o de condições dignas, reforçar

campanhas nas escolas e apoiar as muito necessárias associações de animais, que

na nossa ilha fazem um trabalho que não é devidamente reconhecido. Lutaremos

também pelo fim do sofrimento animal, pelo fim do financiamento público das

touradas.

4. TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES

Urge também repensar, de forma transversal, a matéria que diz respeito às

acessibilidades e transportes no sentido de criar condições para os cidadãos de

cadeira de rodas e invisuais. Queremos tornar a Ilha Terceira mais amiga dos

idosos. Ao nível da mobilidade deveremos caminhar em direção à gratuitidade dos

transportes públicos, refletir quanto às suas rotas e horários, e investir em meios de

transportes mais amigos do meio-ambiente.

5. IGUALDADE SOCIAL

No campo abrangente da Igualdade queremos promover o acesso à educação,

desporto e habitação a todos e todas. Torna-se indispensável o combate às

discriminações e a luta pela igualdade social. Queremos uma ilha e uma região que

não deixe ninguém para trás, políticas de afirmação positiva no desporto, combate

efetivo ao flagelo que é a violência doméstica, fazer reconhecer os Açores como



uma zona segura para a comunidade LGBTI+, campanhas de sensibilização para a

igualdade de género, direitos LGBTI+ e anti-racista são algumas das propostas que

temos para uma região mais igual.

6. CAMINHAR PARA O FIM DA MONOCULTURA DO TURISMO

A pandemia do COVID-19 trouxe ao de cima aquilo para que o Bloco de Esquerda

tem vindo a alertar há alguns anos: o turismo tem de ser repensado e diversificado.

Não podemos construir uma economia pura e simplesmente focada no turismo

Devemos potencializar as nossas características únicas enquanto região autónoma

e caminhar para um turismo sustentável, que valorize a nossa riqueza e beleza

natural. Este objetivo enlaça-se com a criação de uma rede de transportes públicos

que dê resposta à população e ao setor do turismo, transformando as paragens de

autocarro em pontos de interesse público. Numa perspetiva de turismo cultural, é

importante valorizar a Terceira com a criação de centros de cultura em espaços de

memória ou lugares históricos de referência, retirando da obscuridade e

enriquecendo o património abandonado pelo nosso concelho.

VIVA O BLOCO DE ESQUERDA!


