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Um parlamento 
preguiçoso

A Assembleia Regional dos Açores precisa de ser 
repensada.

Sobre isto parece haver consenso popular, mesmo 
que os principais partidos pensem de forma diferen-
te.

É preciso mudar o sistema eleitoral, aproximando 
mais os representantes parlamentares dos cidadãos, 
com outro método de eleição, permitir a candidatura 
de listas de cidadãos independentes e, se possível, 
reduzir o número de deputados e elevar a fasquia 
salarial dos parlamentares.

Com isso ganha-se mais cidadania e mais talentos 
para a política.

É uma tarefa difícil, mas há que discuti-la, por-
que manter a situação que temos presentemente é 
continuarmos a caminhar para o descrédito do par-
lamento e do nosso sistema autonómico, como ainda 
esta semana assistimos com alguma intervenções de 
elevada mediocridade.

A actividade parlamentar não pode continuar a ser 
olhada como um peso orçamental e um desperdício 
de tempo e dinheiro, se medida pelo número de leis 
que aprova em cada legislatura.

Os cidadãos têm o sentimento de que o parlamento 
é preguiçoso e muitos deputados, em vez de se dedi-
carem com afinco à actividade, parece irem à Horta 
apenas para competir sobre quem tira mais fotos da 
ilha do Pico, através da janela do hotel.

O especialista em Direito Regional e Constitucio-
nal, Arnaldo Ourique, publicou ontem, neste jornal, 
um artigo elucidativo sobre o balanço parlamentar 
na feitura de leis regionais.

É claro que o parlamento não se resume a isto, 
mas espera-se dele mais intervenção legislativa e 
mais regulação regional, em vez de se dedicar apenas 
à arte da eloquência, que muitas vezes não nos leva 
a lugar nenhum.

As contas do Dr. Arnaldo Ourique são claras: nos 
45 anos da actividade parlamentar foram criados 
1.319 diplomas, o que dá o custo de 257.524 euros 
por cada lei, se dividirmos aquele volume pelo custo 
anual do funcionamento do parlamento.

No ano passado produziram-se 40 diplomas, o 
que até é um boa produção, considerando o ano de 
pandemia, custando cada um 316.225 euros.

Nos últimos anos o custo tem sido maior, atingin-
do-se o cúmulo em 2017, com apenas 8 diplomas, que 
custaram cada um mais de 1,5 milhões de euros!

Manter um parlamento com um orçamento anual 
de mais de 12 milhões de euros para produzir pouco 
e sem rasgo nem novidade, é sinal mais do que evi-
dente que é preciso mesmo repensar o nosso sistema 
representativo.

Não se esqueçam disto na tão apregoada reforma 
eleitoral, que teima em chegar ao fim.

E, mais importante, não se esqueçam de envolver 
os cidadãos, em vez de uma discussão apenas de ga-
binete ou de salão.
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No final do mês de Novembro o Insti-
tuto de Segurança Social registava 4.639 
açorianos com processamento de presta-
ção de doença, mais 722 do que em igual 
período do ano passado.

O número mais elevado registado no 
último ano foi no mês de Julho, com 5.364 
beneficiários da prestação, enquanto que 
em 2020 o maior foi em Dezembro, com 
5.417 baixas.

À semelhança do que se verifica a nível 
nacional, o pico das baixas deverá regis-
tar-se neste mês de janeiro, com o núme-
ro elevado de doentes de covid.

Com efeito, o número de portugueses 
isolados por causa da Covid-19 ultrapas-
sou, pela primeira vez na Quarta-feira, a 
barreira dos 500 mil. 

Neste momento há, de acordo com o 
último boletim diário da Direção-Geral 
da Saúde, 276 894 infectados ainda em 
período de isolamento ou recuperação da 

doença (casos ativos) e 236.992 contac-
tos em vigilância. 

Este recorde de contágios está a níveis 
inéditos de absentismo no país e, de acor-
do com o jornal o Inevitável, este mês a 
Segurança Social poderá vir a suportar 
mais baixas relacionadas com a Covid-19 
do que em todo o ano passado.

Durante o ano de 2021, a Segurança 
Social pagou 266.448 baixas por doença 
Covid, mais 83% do que em 2020.

 Já quanto ao número de baixas por 
isolamento profilático, em 2021, reque-
reram baixa 452 781 contactos de risco 
de pessoas infetadas, mais do dobro de 
2020.

De acordo com as projecções do Insti-
tuto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jor-
ge apresentadas na reunião do Infarmed, 
o nível de absentismo esperado no pico 
da epidemia no mês de Janeiro poderia 
situar-se entre 4,5% e 12%. 

Mais 722 do que há um ano

4.639  açorianos estão 
de baixa

O Secretário-geral do Partido Socia-
lista, António Costa, estará hoje em S. 
Miguel para a apresentação pública dos 
candidatos do partido pelos Açores às 
eleições de 30 de Janeiro.

O cabeça de lista do PS/Açores à 
Assembleia da República, Francisco 
César, acompanha, neste dia que marca o 
início da campanha eleitoral, a deslocação 
do António Costa, de acordo com o se-
guinte programa:

14h30: Visita à empresa Grupo Mar-
ques, Rua Joaquim Marques, Ribeira 
Grande

17h00: Apresentação pública dos can-
didatos do PS/Açores à Assembleia da 
República, Açor Arena, Vila Franca do 
Campo

 

António Costa está hoje 
em São Miguel


