
ASSEMBLEIA REGIONAL DE ADERENTES DO BLOCO DE ESQUERDA MADEIRA

RESOLUÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES REGIONAIS ANTECIPADAS

A Região  Autónoma  da  Madeira  é  governada  há  quase  40  anos  por  um  regime
autocrático baseado numa maioria absoluta do PSD, liderada até agora por Alberto
João Jardim, com graves prejuízos para a democracia, os direitos e as liberdades de
cidadania.

A nova casta criada ao longo destes anos à sombra da rede de influências do PSD,
alimentada  por  uma  política  de  compadrios  assente  em  obras  públicas  que
beneficiaram grupos económicos do regime, conduziu a Região para uma dívida brutal
que sobrecarrega os madeirenses com impostos, perda de rendimentos, desemprego
e pobreza.

Trata-se  de  uma  dupla  austeridade.  Para  além  da  austeridade  imposta  a  nível
nacional, os madeirenses confrontam-se com a austeridade de âmbito regional que
está, duplamente, a asfixiar social e economicamente a Região.

A  nova  liderança  do  PSD  já  demonstrou  querer  manter  o  essencial  do  regime
jardinista,  prolongar  os  efeitos  do  garrote  da  dívida  regional  sobre  o  povo  e  os
trabalhadores  madeirenses  e  reforçar  o  alinhamento  com  o  Governo  de  Passos
Coelho. 

O povo madeirense tem de se livrar  do PSD para  se libertar  da austeridade que
empobrece a Região e reabilitar a Autonomia como regime democrático, promotor do
desenvolvimento regional e do combate às desigualdades. 

Uma vitória sobre a direita nas próximas eleições regionais antecipadas é também o
primeiro passo para derrotar  o Governo PSD/CDS na República e criar  uma nova
esperança  nos  portugueses  e  portuguesas  na  luta  pela  renegociação  da  dívida
soberana e a desvinculação do Tratado Orçamental.

O  Bloco  de  Esquerda/Madeira  assume  com  os  madeirenses  um  conjunto  de
propostas urgentes para um programa de mudança na Madeira, em torno do qual tudo
fará  para  que  se  construa  um  polo  de  esquerda  que  constitua  uma  verdadeira
alternativa para a Região. 

O fim da austeridade, a reestruturação da dívida regional  para que se possa criar
investimento e emprego, a construção de um regime em que a Autonomia signifique
democracia,  liberdade  e  defesa  dos  interesses  da  maioria  cidadã,  o  combate  à
corrupção  e  aos  privilégios,  a  defesa  dos  serviços  e  das  empresas  públicas  e  a
reposição  de  salários  e  direitos,  são  alguns  dos  objetivos  com  que  o  Bloco  se
compromete como essenciais para uma mudança na Região.

Reunida no dia 17 de janeiro de 2015, no Funchal, para analisar e deliberar sobre as
eleições antecipadas para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira,
a Assembleia Regional de Aderentes do Bloco de Esquerda Madeira, no exercício dos
seus  direitos  estatutários,  da  autonomia  política  que  lhe  assiste  e  das  decisões
tomadas na última Convenção Regional, decide:



1. Aprovar a candidatura do Bloco de Esquerda às eleições regionais antecipadas
em lista própria e autónoma.

2. Propor  para  ratificação  da  Mesa  Nacional  do  Bloco  de  Esquerda,  no
cumprimento do n.º 5 do art.º 10.º dos Estatutos do BE, que a lista a apresentar
pelo Bloco de Esquerda à Eleição para a Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira tenha como primeiro candidato Roberto Almada.

A Assembleia Regional de Aderentes do BE Madeira.


