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Moção 

Sempre à Esquerda na Terceira 

1 - Crescer fora de pandemia 

O cenário pandémico condicionou e impossibilitou o normal procedimento dos 
trabalhos e algumas das iniciativas previamente pensadas.  

Agora é tempo de recomeçar todo o trabalho político, dentro e fora de portas, através 
do contato direto com as pessoas, seja nas zonas urbanas como nas zonas rurais das 
ilhas. Recuperar a militância. 



 2 - O atual cenário político regional 

Desde outubro de 2020 que o cenário político regional foi alterado, passando da 
maioria absoluta socialista para uma maioria de direita, na qual PSD, CDS e PPM 
formam governo, com acordos de incidência parlamentar com a IL e o CH. 

Até então, têm sido vários os episódios que degradam a imagem da Assembleia 
Legislativa Regional, bem como do Governo Regional que se nota estar sem rumo e só 
sobrevive devido à sede de poder. José Manuel Bolieiro tornou-se refém de um 
conjunto de egos. 

É notória a forma que este governo tem de governar: através da reação e nunca 
antecipando as situações. 

IL e CH vão vivendo de chantagem em chantagem, ameaçando, no entanto, mantendo 
este governo em vigência. 

O BE tem sido a única oposição no Parlamento Regional. 

 

3- Alavancas para o desenvolvimento económico da ilha 

O poder estabelecido, para satisfação dos seus próprios interesses tenta a todo o custo 
reforçar a lógica da passividade e do imobilismo de uma economia subordinada às 
contrapartidas diretas e indiretas decorrentes da presença militar norte-americana 
durante as últimas décadas na base das Lajes. 

A nova cor política do executivo autárquico da Praia da Vitória nada trouxe de novo ao 
anterior. Pelo contrário, o que vemos é a continuação de políticas erradas do passado. 
Veja-se o caso da obra que, teimosamente, a atual presidente levou em frente, na 
praia da Riviera, destruindo parte substancial de uma das últimas dunas, nos Açores, 
contrariando toda a política europeia em matéria de salvaguarda de património 
ambiental. 

A nossa posição geoestratégica tem servido para que continuemos no mapa da guerra. 
Isto constatou-se no último mês com a invasão da Rússia à Ucrânia, onde se notou o 
aumento considerável de voos nesta base. A utilização desta mesma posição ao serviço 
da paz continua a ser imperceptível aos decisores políticos que têm, ao longo das 
últimas décadas, colocado a subserviência às relações diplomáticas com os EUA, em 
primeiro lugar. 

Não duvidamos que para alguns partidos cuja preocupação é a manutenção de 
Portugal na NATO, esta situação possa ser interpretada como uma mais valia e como 
uma forma de se reconhecer a importância deste espaço. Uma verdadeira 
irresponsabilidade que, mais uma vez, coloca a população numa situação de perigo 
eminente. 

O BE continuará a lutar pela total, eficiente e transparente descontaminação, sem 
receios de exigir, por parte do Governo da República, o princípio do poluidor-pagador.  



Para o BE a valorização da nossa posição geoestratégica não depende dos humores de 
terceiros, mas sim da nossa vontade e capacidade para nos valorizarmos para nosso 
próprio proveito. 

 

4- A monocultura do turismo 

O BE sempre denunciou os efeitos perigosos, para a Região ao longo da sua história, do 
investimento em monoculturas, o que não significa que não reconheçamos a 
importância temporal das mesmas. 

Passamos de um período de transição entre monoculturas: depois da lavoura, 
preparou-se o caminho para a construção civil, que cedo caiu. 

 Com a chegada das companhias aéreas de baixo custo, surgiu o turismo como o setor 
que seria o milagre da economia e tudo tem sido permitido em prol de um turismo, 
para o qual a região não se encontrava preparada. 

Com a pandemia foi percetível que este setor foi o primeiro a se encerrar e a pedir 
apoios para a sua sobrevivência. 

O desnorte é tão evidente que assistimos a cada vez mais investimentos destinados ao 
turismo, como por exemplo, o alojamento local, retirando casas que antes serviam ao 
arrendamento, e mesmo assim, sem que isso representasse menor precariedade, na 
região. 

Por outro lado, temos em análise uma proposta do governo para o Plano de 
Ordenamento Turístico da nossa região que abre a mão a muita coisa. 

Pelo contrário, e embora com bons resultados a nível de ocupação de camas, a 
precariedade mantém-se, resultante dos contratos a termo e dos baixos vencimentos 
praticados. 

Em nome de um pretenso desenvolvimento do turismo adotou-se um modelo de 
transportes que confunde o serviço público de transporte aéreo – destinado aos 
açorian@s – com o transporte de turistas para os Açores.  

No caso da Terceira, os números relativos ao turismo tendem a estagnar. Podem 
colocar-se várias questões, mas a mais pertinente é: têm as autarquias conseguido 
vender a imagem desta ilha, de acordo com as suas especificidades? Ou procura-se 
implementar um modelo igual ao praticado nas outras ilhas? 

Na Terceira, além do impacto na paisagem natural, assiste-se à secundarização da 
salvaguarda do estatuto de Património Mundial e da Humanidade da cidade de Angra 
do Heroísmo, com verdadeiros atentados ao património histórico cultural. Vale tudo? 

5-O poder local não é uma mera divisão administrativa 



A subordinação da política à vontade dos mercados tem vindo a fragilizar a 
democracia, com consequências não só para a governação do Estado e da Região, mas 
também nos órgãos do poder local. 

O poder local sempre esteve mais suscetível a dinâmicas sociais que tendem a 
pessoalizar o exercício do poder, dissociando-o do pensamento político e ideológico, 
uma tendência que tem vindo a sair reforçada com a lógica da ausência de 
alternativas. 

Na ilha Terceira apresentaremos programas eleitorais que procurarão dar resposta às 
necessidades dos munícipes, como não poderia deixar de acontecer, pois 
reconhecemos que os órgãos do poder local são aqueles que mais próximos estão das 
pessoas. 

Continuaremos atentos/as a todas aquelas promessas eleitorais que não saíram do 
papel. No entanto, não podemos deixar de assinalar que algumas das nossas propostas 
autárquicas são concretizadas pelas autarquias da Terceira, embora com o selo PS – 
isto é mais uma prova da falta de iniciativa e da falta de visão. 

Defendemos um poder local que não tem medo de exercer plenamente as suas 
competências, ao contrário de PS e PSD que se esquivam às responsabilidades 
conferidas ao poder local, quando delegam competências, «a torto e a direito», 
demitindo-se do debate político que, dessa forma, transformam as autarquias numa 
espécie de divisão administrativa. 

Teremos listas em ambos os concelhos da ilha Terceira, constituídas por aderentes e 
independentes, e não excluiremos, à partida, o apoio a listas independentes 
candidatas a Assembleias de Freguesia, sempre que os seus programas se coadunem 
com os nossos princípios programáticos para o poder local. 

Apesar de não contarmos com qualquer representação nos órgãos do poder local, em 
ambos os concelhos da ilha Terceira, não deixaremos de assumir publicamente 
posições políticas em que procuramos marcar a nossa diferença. 

Em complementaridade com o nosso grupo parlamentar na Assembleia Legislativa 
continuaremos a trabalhar, de forma a acabar com a “doença” na saúde, com a 
educação moribunda, contra a violência domestica, lutando por uma melhor politica 
de transportes e naqueles que são todos os problemas locais. Não fomos, nem 
seremos o frete de nenhum outro partido. 

Com representantes do BE nas Assembleias de Freguesia da ilha, deputadas e 
deputados municipais e vereadoras e vereadores, nas Assembleias Municipais e 
Câmaras Municipais dos nossos dois concelhos poderemos fazer ainda mais diferença. 
Cientes de tal desafio, estamos disponíveis para levar políticas de esquerda aos nossos 
dois concelhos, cidades e às várias freguesias. É essa a missão, mais imediata, a que 
nos propormos, como candidatas e candidatos à próxima comissão coordenadora da 
ilha Terceira. 



 

6 – O bem estar de todos os animais continuará a ser uma luta do BE! Continuaremos 
vigilantes quanto ao cumprimento da Lei, no canil e fora dele. Mantemos a nossa 
posição do fim de apoios públicos, direta ou indiretamente a práticas que promovam 
sofrimento aos animais, sejam touradas, circos ou qualquer que os animais sejam 
enclausurados e vitimas de sofrimento psicológico e físico. 

Viva ao Bloco de Esquerda! 

 


