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MANIFESTO POLíTIGO DO PCTP/MRPP

Os 4 anos de governação do Partido Socialista (2016-2020) exijem dois
balanços!

São dois balanços contraditórios: o do discurso oficial do capital pela boca
dos apaixonados devotos do conto do vigário acantonados no governo da
Região e do discurso popular daqueles que vivem da venda da sua força de
trabalho em São Miguel. Contraditórios e antagónicos esses dois balanços.

Para o PS e demais partidos burgueses, a dificuldade maior é fazer o povo

de São Miguel a acreditar nelês.

Para os que trabalham e vivem em São Miguel, a maior dificuldade é

sobreviver ao violento ataque feito às forças produtivas, à avassaladora
ocupaÇão do território e ao continuado saque da riqueza regional que os
sucessivos governos PSD e PS partilham e a quase todos sujeita.

Relação de factos

1. Encerramento, em Ponta Delgada, da Fábrica do Açúcar com loteamento
dos 60 mil metros quadrados para especulação imobiliária; 2. liquidação da
Fábrica do Álcool, na Lagoa, para construção de um hotel no espaço
devoluto. Ambas essas fábricas insolventes são bens públicos administra-
dos pelo Estado regional criminosamente entregues ou a entregar a
privados; 3. Cerco de morte ao pequeno comércio e permissão aos grandes
grupos comerciais para esmagarem as produções locais e regionais com
exigências abusivas e importações concorrentes criminosamente subsidia-
das; 4. Política económica centrada no monopólio de reduzido número de
grupos económico-financeiros altamente apoiados pelo Estado regional,
política nesse aspecto em tudo idêntica à de Salazar (no Estado Novo eram
sete esses grupos, ê representavam 75% do PIB nacional: CUF, Champalli-
maud, Espírito Santo, Banco Português do Atlântico, Banco Borges & lrmão,
Banco Fonsecas & Burnay e Banco Nacional Ultramarino); 5. Política
anárquica e incompetente de transportes aéreos, marítimos e terrestres, da
qual se realça pela especial gravidade o comportamento do governo
relativamente à SATA, quer no que respeita à sua gestão quer quanto à

hipótese traidora e criminosa da sua privatização. 6. Universidade dos
Açores cientificamente marginal da cultura, da economia e do desenvolvi-
mento económico. 7. Cerco de morte à rede de Cooperativas com a Unilêite
e seus associados à cabeça; 8. Continuada devassa da Zona Económica
Exclusiva, eliminação de pescadores açorianos e favorecimento da
exploração do maior território da União Europeia pelos mais agressivos
protagonistas dessa agremiação imperialista; 9. A ilha à venda de uma ponta

à outra, tão brutal está a ser a política fiscal e empresarial contra os
micaelenses, í0. Desemprego, precariedade, dependências e exclusão
social iniludíveis e de enorme gravidade.

Como se pode confirmar pelo que, em forma breve, acima se expõe, tem a

Candidatura do PCTP/MRPP, tal como em 2016, fortes razões para em 2020
defender de novo:

'1. O resgate da Autonomia e um Novo Rumo para a Região Autónoma
dos Açores

O movimento autonómico foí sempre um movimento de luta contra abusos e

inércias ora da administração centralízada em Angra ora da administração
centralizada em Lisboa. Não diferentemenÍe se passa hoie, sendo que

,resÍe caso ,temos o confronto interno de duas c/asses com expectativas e

objectivos distíntos, por um lado uma renovada burguesia, parasitária,

opoftunista e traidora, que assaltou e tomou por sua conta a autonomia
regional e por outro uma c/asse espo/iada de trabalhadores e de excluídos
proletarizados, politicamente oprimidos, e numericamente maioritários na

ordem dos 95% dos açorianos. O movimento autonÓmico é um movimento
de matriz económica ,mas também cultural, profundamente enraizado em
sels sécu/os de vida no arquipélago, um vasto movimento de emancípação
potítica e cultural do povo da nossa região, um amplo movimento pela

defesa dos direitos cívicos, constitucionais e humanos do nosso povo,

finalmente respeitado perante todas as instituições pÚblicas onde pretenda

dirigir-se, atendido com a dígnidade que lhe é devida e vivendo sem medo

de perder o emprego, a casa, a saúde e a custódia dos filhos.

É pois uma luta imediata pela liberdade pessoal e política, pela emanci-
pação e respeito humanos, pelos direitos constitucionais, pela dignidade e

pela cultura, aquilo que deve ser a face e o conteúdo actuais do movimento

autonómico no arquipélago dos Açores.

O programa político autonómico do PCTP/MRPP para a Região Autónoma

dos Açores é, em resumo, o seguinte:

- A Região Autónoma dos Açores goza de auionomia política, administrati-

va, fiscal, económica, orçamental, policial e judiciária;

- São abolidos o cargo e as funçÔes do representante da República para a

Região Auiónoma dos Açores;
- A Região Autónoma dos Açorês terá tribunais de primeira instância e

tribunal da relação, constituídos por magistrados e funcionários oriundos ou

residentes na Região;
- A Regiâo Autónoma dos Açores terá uma Guarda Autonómica, até um

efectivo de 250 homens e mulheres, sem armas de fogo, para exercer todas

as tarefas da segurança policial da Região;
- Serão transferidos para o povo e órgãos democráticos da Região

Autónoma dos Açores todo o poder político, administrativo e técnico

respeitante a todas as matérias precedentemente indicadas;
- Não serão transferidos para a Regiâo Autónoma dos Açores unicamente
os poderes constitucionais, políticos, administrativos ê de representação
respeitantes à Defesa Nacional, às Forças Armadas, à Diplomacia e

Representação Externa do Estado Português, à moeda e ao orçamento
nacional;
- A dívida pública da Região Autónoma dos Açores e das suas instituições

será globalmente controlada pelo orçamento e conta geral do Estado;
- A autonomia é o movimento político, económico, cultural e social
susceptível de criar entre as massas populares do arquipélago dos Açores

um processo identitário que se poderá chamar de Açorianidade.

2. O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores

Tem de ser reformulado conforme se infere do que acima se expõe mas

também dêve sê-lo no que têm a ver com as novas relaçôes de poder a

estabelecer entre as ilhas. O PCTP/MRPP em 2016 denunciou o carácter

salazarento e o funcionamento imperial dos actuais Conselhos de llha onde

todos os quadros dirigentes do poder político, económico e social instalado

têm assênto com funções meramente consultivas.
Ao invés, o PCTP/MRPP propôs e propõe para cada ilha um pequeno órgão

com funçÕes executivas, um Conselho Político de llha, dispensando
porventura os municípios em sete das nove ilhas. Conselho Político de llha

eleito por sufrágio directo, universal e sêcreto dos eleiiores insditos no

círculo eleitoral da respeciiva ilha.

O Conselho Político de llha deve receber uma parte dos poderes autonómi-

cos, quê hoje se mostram açambarcados pelo governo regional da



burguesia capitalista exploradora ê opressora dos trabalhadores açorianos.
O Conselho Político de llha devê têr competências próprias para deffnir e
impor ao governo regional o rumo futuro da ilha e da sua respectiva
população.
Só por esta via se imporá o desenvolvimento económico, demográfico,
cultural e social de cada uma das ilhas do arquipélago, promovendo um
progresso igualitário e um futuro radioso.

3. O Gonselho Político da llha de São Miguel

Tal como cada uma das demais ilhas, São Miguel precisa defender-se da
inoperância e parcialidade dos dispersos organismos e serviços públicos
regionais espalhados pelo arquipélago e poder concretizar quanto precise
para resolvêr os problemas com que depâra no curso do seu desenvolvi-
mento económico e social.
Desde que se constituiu como Região Autónoma na sequência da revolução
de Abril, o sistema administrativo herdado dos distritos autónomos, com
freguesias e concelhos, deixou de poder gerir adequadamente o desenvolvi-
mento de cada uma das ilhas açorianas e do da Região Autónoma no seu
conjunto.
O regime político administrativo autonómico conferido à Região no seu
conjunto tem de ser aplicado às ilhas, do modo a que cada uma cuide do
seu futuro. As visitas anuais do govêrno regional a cada ilha do arquipélago,
à laia de uma corte de mandarins a visitar o império, não é nem o processo
nem a metodologia requeridos para o progresso de cada uma das ilhas.
Assim, para além dos seis concelhos e 65 freguesias que administram São
Miguel, faz falta o Conselho Político da llha dê São Miguel, eleito por
sufrágio democrático directo, universal e secreto, encarregado da direcção
da ilha no seu todo.
O governo regional deveria exercer o papel político de coordenação dos
comités políticos das ilhas. E as ilhas deveriam ter reprêsentação própria na
Assembleia Regional, com uma pequena câmara parlamentar.

4. Em Defesa da Agricultura, da Agro-Pecuária e da Agro-lndústria

Nos últimos anos, a agricultura dos Açores tem sofrido ataques demolidores
provenientes das alterações unilaterais das regras e apoios da política
agrícola comum por partê da União Europeia, pelo embargo imperialista
imposto ao comércio com a Federação Russa e pelo saque levado a cabo
pelo sector da distribuição através das grandes superfícies, sem que os
governos regionais de Carlos César e de Vasco Cordeiro e os governos
centrais de Coelho/Portas e de António Costa tenham movido uma palha
para defênderêm a agricultura e os agricultores do arquipélago.

Como o PCTP/MRPP sempre tem chamado a atenção, há um problema
agrário muito sério nos Açores, que tem de ser resolvido, porque ele está na
base do desemprego açoriano e da consequente emigração de uma boa
parte do povo dos Açores.

lmpõe-se pois que o governo regional dosAçores e o governo central da
República defendam intransigentemente, nas instituiçÕes europeias, a
rejeição do TTIP (Transatlantic Trade and lnvestment Partnership),
recusando-se Portugal a assinar esse instrumento da liquidação da
economia açoriana, mas também da economia de todo o País. E, desde já,

devem ser adoptadas na Região Autónoma dos Açores as seguintes
medidas para defesa, salvaguarda e desenvolvimento do sector agrícola:

1. Reconhecimento da semana das 35 horas aos trabalhadores da
agricultura, da agro-pecuária e da agro-indústria, reivindicação que é
comum a todos os trabalhadores dos sectores públicos e privados.
2. Exigir à União Europeia a continuação e reforço dos apoios à agricultura,
à agro-pecuária e à agro-indústria dosAçores, como rêgião ultra-periférica

da comunidade.
3. Manutenção do subsídio ao gasóleo agrícola.
4. Conirolo e certificação da carne IGP (lndicação Geográfica Protegida) e
do queüo DOP (Denominação de Origêm Protegida), para toda carne
açoriana e para os queijos quejá a possuem (São Jorge e Pico) e ainda ao
queijo da Graciosa, em processo de obtenção.
5. Proibição da comercialização de produtos gêneticamente modificados.
6. Manter as medidas de apoio às produções locais dosAçores a cargo do
POSEI (Programa de Operações Específicas para o Afastamento e

lnsularidade nas Regiões Ultra-Periféricas).
7. Reforçar os apoios à agricultura biológica e fomentar a sua expansão.
8. Apoio à produção de beterraba e construção de uma nova fábrica para a
Sinaga.
9. Transformar num novo tipo de apoio à produção o subsídio para

abandono da actividade agrícola, com o qual a União Europeia pretende
reformar à força os produtores agrícolas dosAçores.
'10. Proteger a Reserva Agrícola Regional do assalto dã construção civil e

dos patos bravos.
1í. Uma nova lei do arrendamento rural que proteja a entrada dosjovens
na actividade agrícola.
í2. RequaliÍicar toda a rede regional de matadouros.

5. As Pescas e os Pescadores

Na RegiãoAutónoma dosAçores ê no ano de 2006, as pescas - isto é, o
nosso trabalho de pescadores -contribuiu com 40o/o para o total das nossas
exportaçóês.

Tal significa que a fileira económica das pescas açorianas, que assenta nas
capturas marinhas exclusivamente provenientes da força, da arte e da
inteligência dos 2 831 pescadores registados, equivalente apenas a 5% do
total dos trabalhadores da Região, contribui para a exportação de um valor
bruto maior do que o valor da fileira da carne de vaca e do sector dos
lacticínios...

Ou seja, em certos anos, as pescas contribuem mais para o equilíbrio das
contas públicas da Região do que qualquer outro sector económico.

Como o Estado português não dispõe nem de marinha de guerra adequada,
nem sequer de guarda costeira, as embarcações de pesca estrangeiras,
designadamente espanholas, francesas e japonesas, delapidam como e
quando querem os recursos marinhos dazona económica exclusiva dos
Açores.

Apenas 0,9% da área dessa zona, num total muito reduzido de 8 61 I km2,

tem uma profundidade máxima a que podemos efectuar a nossa pêsca

artesanal. Ora, essa profundidade máxima de 600 metros só se encontra,
nazona económica exclusiva - que, como se sabe, não tem plataforma

continental - em torno das ilhas, dos ilhéus e dos bancos submarinos do
arquipélago.

Nestes quarenta anos de regime autonómico, os governos regionais e os
governos centrais não têm prestado a devida atenção à enorme importância
do sector das pescas para a alimentação e sobrevivência do povo açoriano
e para o desenvolvimento económico dos Açores.

Ora, os pescadores açorianos e suas famílias devem exigir, nas
próximas eleições legislativas, as seguintes medidas urgentes de
protecção, defesa e promoção do sector das pêscas na nossa Região:

1o O governo regional e o governo central da República, invocando o

carácter ultra-periférico e a pobreza económica da Região Autónoma dos



Açores, devem resgatar para os Açores o direito exclusivo da pesca, nas
águas açorianas dentro das 200 milhas marítimas, às embarcações '

registadas nos portos açorianos.

20 O governo regional deve exigir ao governo central da República a
dotação dos meios aéreos e navios para impor a proibição de pesca às
embarcaÇões estrangeiras no interior da Zona Económica Exclusiva dos
Açores.

30 O governo regional deve encarregar a Universidade doa Açores dos
estudos necessários à identificação e captura economicamente viável das
espécies dos nossos ecossistemas actualmente não capturadas, em
número dê 420.

40 Exigir ao governo regional a criação de uma Escola de Pesca, em Rabo
de Peixe, na llha de São Miguel, com vista à formação dos pescadores na
pesca com artes e meios artesanais.
50 Exigir do governo regional um plano de requaliflcação de todos os portos
do arquipélago, para as diversas funções a que terão de estar sujeitos,
designadamente a pesca artesanal e a pesca de Turismo.

6o Exigir apoio financeiro a fundo perdido do governo regional, do governo
central e da União Europeia, destinado à requalificação das embarcações
açorianas de pesca e à renovação e dêsênvolvimento de frota pesqueira,
quanto às condições de segurança,,de trabalho, de operacionalidade, de
habitabilidade dos pescadores e quanto ao acondicionamento do pescado,
que são ainda muito incipientes.

70 Reforço do Sistema de Socorros a Náufragos, que dêvê estar operacional
24 horas por dia, todos os dias do ano, como o impõem as leis internacion-
ais sobre a matéria, e com pelo menos uma estação êm cada uma das ilhas
do arquipélago.

Deixámos para o fim, não por serem menos impoftantes, mas para não cair
no esquecimento, as reivindicações respeiÍanÍes aos pescadores propria-
mente dítos e que são aliás iguaís aos demais trabalhadores.
Asslm,

80 Todo o pescador ou pescadora, que nâo seja armador ou armadora,
proprietário ou proprietária de embarcaçôes de pesca, deve teÍ um contrato
de trabalho, que estabeleça o salário, a duração da jornada de trabalho, que
não deve ser superior a 35 horas semanais, que preveja o descanso
semanal ao sábado e ao domingo, ou o pagamento de horas extraordinárias
se não puderem abandonar a faina nesses dias ou no período de descanso
da jornada de trabalho.

9o O contrato de trabalho do pescador e da pescadora tem dê prever um
período de 25 dias úteis de férias pagas.

'l0o Nos Açores, já há mulheres pescadoras e colectoras. Homens e
mulheres devem ter os mesmos direitos.

11' Os colectores e as colectoras de algas e mariscos devem ter direitos
iguais aos pescadores, incluindo o contrato de trabalho, quando não
trabalham por conta própria.

'l2o Os pescadores e pescadoras devem beneficiar do regime geral da
Segurança Social, para todos os efeitos.

O Pescador é um Trabalhador!
O Pescador não é Escravo!
O Pescador tem direito:

- A um Contrato de Trabalho;
- A uma jornada de Trabalho de 35 horas;
- Ao pagamento de horas extraordinárias;
- À Segurança Sociat iguat aos outros Trabalhadores.

Vivam os Pescadores dos Açores!

6. Um Plano lntegrado dê Transportes Públicos

Os Açores são um arquipélago transcontinental, situado no Atlântico
nordeste, constituído por novê ilhas habitadas, dispersas ao longo de uma
diagonal de 600 kms de comprimento entre a ilha do Corvo, a noroeste, e a
ilha de Santa Maria a sueste, com 246 000 habitantes, a '1 639 kms de
Lisboa e a 4 123 kms de Nova lorque.

É neste quadro de factores que o govêrno regional é chamado a definir o
seu plano integrado de transportes públicos, estrutura estratégica
fundamental para mantêr a unidade e promovêr o desenvolvimento
económico, demográfico, social ê cultural da RêgiãoAutónoma dosAçores.

Ora, em quarenta e quatro anos de autonomia, nenhum governo regional foi
capaz de definir esse plano, avanÇar com um projecto e determinar as
prioridades e os tempos de execução.

Deve desde já deixar-se bem patente que a privatização da SATA é um
crime tão grande ou ainda maior do que o crime da privatização da TAP
Sem a SATA, transportadora aérea de capitais públicos regionais, os Açores
deixarão de existir como unidade política autonómica.

E a SATA deve ser detentora exclusiva dos voos regulares entre todas as
ilhas do arquipélago açoriano. A Sata deve também manter o exclusivo dos
voos nas rotas da saudade, ou seja, de qualquer ilha dosAçores com as
comunidades açorianas de emigrantes, no Brasil, em Portugal continental,
na Madeira, no Canadá e nos Esiados Unidos da América.

As empresas de baixo-custo não devem ter nenhum direito, nenhuma
regalía, nenhum apoio, nenhum subsídio de que a SATA não goze. Os
preços das viagens aéreas inter-ilhas devem ser baixos, memso que o
governo regional tenha de subsidia-los com o produto de uma taxa especial
moderada cobrada ao turismo, como taxa de coesão.

O governo regional deve reivindicar para a posse e propriedade da Região
Autónoma dos Açores todos os aeroportos da ANA no arquipélago, que o
governo de traição nacional Coêlho/Portas, de acordo com o governo de
traição regional de Vasco Cordeiro, venderam por tuta e meia à multinacion-
al Írancesa Vinci. Em circunstância alguma deveria ter sido permitida a
concessão a terceiros, como o foi, que, com o apoio da Tróica, tomaram até
ao fim do corrente século, a exploração dos aeroportos portuguêses no
continente, na Madeira e numa parte dosAçores.

Foi esta venda que liquidou a construção do aeroporto internacional da
Horta.
O governo tem de estabelecer um sistema regular de transportes públicos
marítimos inter-ilhas de passageiros e carga. Para evitar a desertificação
das ilhas mais pequenas, com menos população e mênos desenvolvimento
económico, os preços dos bilhetes dos passageiros e dos fretes de carga
devem candidatar-se aos subsídios Poseima pra as regiões ultra-periféricas.

Finalmênie, tem o governo de criar em cada ilha o sistema de transportes
públicos terrêstres, de qualidade, com segurança, comodidade e passe
social para todos os trabalhadores e estudantes.



7. O Serviço de Saúde e o Hospital Regional

O serviço nacional de saúde deve ser correctamente aplicado à Região,
mediante a instituição de um serviço regional de saúde que faculte aos
açorianos e às açorianas os mesmos direitos, regalias e garantias que o
serviço nacional de saúde faculta a todos os cidadãos nacionais.
lsso implicará, para além da constituição dos hospitais de ilha, a construção
de um ou dois grandes hospitais com competências médicas e cirúrgicas em
todas as valências da medicina e da cirurgia.
Um desses hospitais terá obviamente de ficar instalado em São Miguel, não
só porque aí atenderá directamente mais de metade da população dos
Açores, como porque poderá ser utilizado como hospital de retaguarda para
os pequenos hospitais de ilha.

8. A Escola de Pesca em Rabo dê Peixe

A actividade pesqueira, pela importância que reveste para a êconomia
açoriana, exige, com extrema urgência, a criação de uma Escola de Pesca,
para formação de pescadores, arrais e mestres nos métodos de pesca
açoriana e nos princípios técnicos e científicos da direcção das embar-
cações pêsquêiras numa área de pesca atlântica que poderá vir a ocupar
um dia mais de dois milhôes de quilómetros quadrados.
A Escola de Pesca dosAçores deve ser instalada em Rabo de Peixe.

9. O Turismo e a Indústria hoteleira

Nos últimos anos, turismo e indústria hoteleira desenvolveram-se caotica-
mente na ilha de São Miguel e um pouco por algumas outras ilhas do
arquipélago açoriano.
O governo regional, as associações comerciais e industriais, os sindicatos
de operários e outros trabalhadores assalariados, a universidade e as
autarquias não se preocupam em discutir que turismo é que pretendem para
os Açores, e em especial para a ilha de São Miguel.
Faremos tudo quanto for possível para ajudar a lançar este debate político e
a deflnir os princípios que devem orientar o turismo futuro na ilha de São
Miguel e na Capital de Ponta Delgada.

Com a actual crise no turismo provocada pelo Covid-í 9 é previsível nova
traição económica com a tentativa da entrada em força dos grandes grupos
económico-financeiros mundiais a operar no sector através da compra das
unidades turísticas falidas ou insolventes por via de políticas erradas
adoptadas rêgionalmente.
Defendemos que se deve combater intransigentemente a alienação de
pessoas e bens, que se deve rapidamente proceder ao acerto de rotas dâ
SATA com incremento de ligaçÕes direccionadas para ocupação da hotelaria
regional e pensar e gerir todos esses serviços e instalações em funÇão tanto
dos utilizadores como dos que neles trabalham e lhes garantem continuada
prestação.

í0. A Faculdade de Medicina dos Açores

Defendemos que a Universidade dos Açores deve ter sede em Angra do
Heroísmo, ou, mais genericamente, na ilha Terceira.
Nas outras ilhas, deve a Universidade dos Açores criar pólos universitários,
funcionando com relativa autonomia.
Em São Miguel, onde deve ser instalado um grande Hospital Regional, deve
também ser instituída a Faculdade de Medicina dos Açores.

í1. Defendamos a nossa qualidade ambiental!

O governo regional e os municípios de São Miguel, isto é, PS e PSD,
continuam criminosamente apostados em construir a incineradora em São

Miguel contra as próprias orientações constantes no PEGRA (Programa
Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores) por eles também elaborado,
isto é, o princípio dos Três Erres, Redução, Reutilização e Reciclagem! São
muitos milhões de euros a serem pagos pêlos micaelenses para garantir a
empresas europeias, provavelmente alemãs, poderem vender as suas
máquinas e serviços, engordar a carteira dos que nos Açores intermediaram
o negócio e envenenar com dioxinas os residentes e visitantes da ilha.

Levantemo-nos contra a instalação da incineradora em São Miguel!

í2. A situação dos operários e outros trabalhadores em São Miguel

São muitos milhares os operários e outros trabalhadores em São Miguel
lançados na precariedade e no desemprego ou obrigados a trabalhar mais
de oito horas por dia, muitos sem receberem as horas extraordinárias, sem
Íérias, sem segurança social, sem descansos semanais, sem contrato de
trabalho, e quantas vezes sem salário regular ou mesmo com vários meses
por receber. Contactada a lnspecção de trabalho esta toma nota do caso
mas não actua para que o empresário ou o próprio Estado cumpra com as
suas obrigações!

Assím exigimos:

- Contrato individual ou colectivo de trabalho para Íodos os trabalhadores.
- Salário nunca inferior ao salário mínimo regional.
- Semana das 35 horas de trabalho.
- Aumento do salário mínimo regional.
- Pagamento de todas as horas extraordinárias.
- Descanso semanal ao sábado e domingo.
- Segurança Social para Íodos os trabalhadores.
- Férias de 25 dias úteis por ano.
- Proibição do trabalho precáio e do pagamento por recibo verde.
- Reforço da actuação da Autoridade para as Condições do Trabalhojunto

de todas as fábrica, empresas, do comércio, turismo, restauração e
hotelaria, e unidades agrícolas, agro-pecuárias e agro-alimentares.

1 3. As jovens e os jovens micaelenses

É um drama e de uma enorme gravidade a proliferada dependência do
álcool e de toda a espécie de drogas entre as jovens e os jovens,
geralmente filhos de mães e de pais trabalhadores sofrendo duplo roubo:
roubados no trabalho através do capital-salário e depois em casa roubados
pelos próprios filhos!

Esses jovens e essas jovens entram na voragem do alcoolismo e da
tóxico-dependência em grande parte pela hostilização escolar e mais tarde
pelo desemprego, precariedade e exclusão a que são lançados desde muito
novos.

Nós acusamos o governo regional deÍazer da droga e dos drogados um
negócio de alto rendimento não só para aquêlês com quêm o governo fez ou
faz ajuste ou transacção mas também para o próprio governo pelo que
recebe de subvenções e outros financiamentos provenientes da República e
da União Europeia.

Felizmente que não há só alcoolizados e drogados e a população escolar do
ensino básico ao universitário está também cheia de entusiasmo, expectati-
vas e vigor.

Num ano, como 2015, em que a taxa de desemprego nosAçores, ainda
que muito alta (14,9o/o), deixou de ser a mais elêvada do País, um em cada
três jovens açorianos (37,8%) estava desempregado. Este é o atestado



definitivo da incapacidade da burguesia capitalista reaccionária dos Açores,
em 44 anos de governos do PSD e do PS, para resolver um dos mâis
graves problemas da nossa Região.

É esta taxa de absolutamente alarmante do desemprego jovem que explica
a hemorragia permanente da emigração açoriana e a desertificação da
maior parte das ilhas do arquipélago, dê par com o contínuo e progressivo
envelhecimento da população.

As jovens e os jovens açorianos constituem na sua Região uma camada
social atacada por todos os lados: ou porque na ilha onde vivem não têm
onde obter a formação pretendida, ou porque, para alcançar a formação
desejada, têm de mudar de ilha com custos incomportáveis, ou porque é
limitado o acesso ao ensino superior, ou porque pura e simplesmente não
há lugar onde trabalhar.

O PCTP/MRPP entendê que devem ser adoptadas as seguintes medidas
políticas em beneÍício da juventude:

í. Os estudantes deslocados das suas ilhas por necessidade de estudo
dêvem ter as passagens aéreas e marítimas êntre essas duas ilhas e a
estada na ilha de deslocação inteiramente custeadas pelo governo regional.
2. O governo regional deve criar um rêgime de incentivos fiscais em
benefício às empresas que contratarem jovens com contrato sem termo.
3. A lnspecção Regional do Trabalho deve ser levada a exercer uma
fiscalizaçãoo rigorosa contra a precariedade do trabalho e os falsos recibos
verdes.
4. AAutoridade para as Condições do Trabalho deve exercer apertada e
contínua vigilância sobre os programas de estágio e o trabalho sazonal,
geralmente aproveitados, o primeiro para obter mão de obra barata, e o
segundo para iludir a prestação de trabalho permanente.
5. lnvestir em pogramas de prevenção de tóxico-dependência e do
alcoolismo e de rablilitação dos jovens dependentes.

14. Da situação e dos direitos das mulheres

Na Região Autónoma dos Açores continua a existir, mais do que em
qualquer outra parte do País, uma acentuada discriminação laboral, salarial
e familiar da mulher. Muito temos que lutar ainda para que se estabeleça
uma efectiva igualdade êntre sexos no trabalho, no salário, no acesso ao
emprego, na formação social, na escola, na famÍlia e na vida cultural.

O PCTP/MRPP defende uma maior intêrvenção de todos os poderes
públicos, mas sobretudo uma mais firme e decidida luta dos habalhadores
açorianos contra a àiscriminação da mulher, em apoio de igualdade de
direitos e na protecção das vítimas de violência doméstica, e pela inteira
igualdade de género.

Assim, e como sempre, continuamos a reivindicar e a lutar:

L Contra a discriminação salarial entre homens e mulheres, para a mesma
categoria e função profissional;
2. Garantia da igualdade entre homens e mqlheres na progressão em
idênticas carreiras profissionais;
3. Promoção de campanhas políticas dê incentivo ê sensibilização à
igualdade de género.
4. Criação de serviços públicos dê apoio à mulher irabalhadora, nomeada-
menie creches e actividades de tempos livres, por forma a conciliar a vida
familiar, proflssionaÍ e social.
5. Criação de centros de acolhimento a vítimas de violência doméstica.

15. Os homens e as mulheres da terceira idade

Debaixo da austeridade imposta pela Tróica e aceite pelo governo de traição
nacional Coelho/Portas, as pessoas idosas do nosso País, ficaram com
menos direitos que os cães- Na verdade, com os cortes nas pensões, os
aumentos da energia e dos bens alimentares, com as taxas moderadoras da
saúde e com a subida do preço dos transportes, os nossos velhos foram
excluídos da nossa sociedade.

As idosas e os idosos quê gozarem, enquanto gozarem e sempre que
gozarem de saúde, devem, sem perda da pensão ou de reforma a que
tiverem direito, ser encorajados a procurar ocupação e trabalho parciais
compatíveis, desempenhando, na medida das suas forças, um papel de
muito relevo na produção da riqueza e da cultura regionais.

O que mata o idoso não é a idade, mas a pobreza.

As grandes e importantes medidas de inclusão social das pessoas idosâs
estão o pagamento de pensões e reformas justas e no tratamento médico e
medicamentoso gratuito.

Para as idosas e idosos doentes, que não têm família ou não possam viver
em família, devem facultar-se as acomodações em unidades de cuidados
médicos continuados, a instalar em locais apropriados na silhas onde
nasceram ou viveram.

Assim, e em conclusão, devem ser devolvidos aos homens e mulheres
idosos as reformas e pensões inteiras, sem os cortes impostos por governos
anteriores.

As reformas e pensÕes devem ser aumentadas pâra os valorês do salário
mínimo Íegional.

E os idosos e idosas não pagarão taxas moderadoras.
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PELO RESGATE DA AUTONOMIA!
GONTRA A EXPLORAçÃO E A POBRÉZAI
VIVA A GANDIDATURA DO PCTP/MRPP!
VIVA A GLASSE OPERÁRIA E O POVO DE SÃO MIGUEL!

VOTA PGTP/MRPP!
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