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Exmo. Senhor

Presidente da Assembléia Legislativa da

Região Autônoma dos Açores

REQUERIMENTO

EXTINÇÃO DA AZORINA, SA

O Governo dos Açores anunciou, no debate do programa do XIII Governo, pela

voz do Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

a extinção, entre outras empresas de capitais públicos, da Azorina - Sociedade

de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza, SA.

Tratando-se de uma empresa sedeada na ilha do Faial e, na ótica do Partido

Socialista, estratégica e importante para o desenvolvimento da atividade

governativa na área da gestão e conservação ambiental, tal anúncio gerou, no

imediato, preocupação junto de muitos faialenses e entidades do concelho da

Horta, uma vez que se anunciou o encerramento de uma empresa nesta ilha sem

ter sido apresentada qualquer justificação prévia e concreta para o efeito.

A par dessa questão, foi com surpresa e, particular, estranheza que os

deputados do Partido Socialista tomaram conhecimento de que não fora feita
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qualquer comunicação prévia aos colaboradores daquela empresa sobre a

intenção do Governo, o que demonstra um total desrespeito para com os

mesmos e suas famílias, gerando incerteza e dúvida quanto ao seu futuro.

Não tendo sido apresentado qualquer estudo ou justificação técnica para o

encerramento desta empresa que dispõe de 206 colaboradores, 72 dos quais da

ilha do Faial, os deputados do Partido Socialista entendem que esta ação do

Governo exige clarificação imediata, também, pelo esvaziamento político da ilha

do Faial que a mesma representa.

Ademais, sendo o Governo, por princípio, pessoa de bem, é inqualificável a

ausência de qualquer diálogo com os trabalhadores da Azorina neste processo.

Assim, os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo Eleitoral do Faial,

vêm, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, solicitar ao Governo

Regional os seguintes esclarecimentos:

1. A decisão de extinção da Azorina, SA foi precedida de alguma avaliação

técnica de impacto por parte do Governo Regional?

Se sim, solicita-se cópia da mesma.

2. Quais foram os resultados operacionais da Azorina, SA. nos últimos três

anos?

Solicita-se cópia dos balancetes.

3. Qual o salário médio bruto dos trabalhadores da Azorina, SA.?

4. De que forma serão internalizados estes trabalhadores na Secretaria

Regional do Ambiente e Alterações Climáticas?
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5. Os trabalhadores com contratos de trabalho por tempo certo, por tempo

indeterminado e ao abrigo de programas de incentivo ao emprego serão

abrangidos pela internalização?

6. De que forma serão considerados os anos de serviço até agora prestados

pelos funcionários, para efeitos de progressão na carreira?

7. Qual o plano para a integração da Rede de Centros Ambientais na

estrutura orgânica do Governo?

8. Em que moldes será assegurado o serviço público prestado,

nomeadamente ao nível de promoção e sensibilização ambiental?

Horta, 22 de dezembro de 2020

Os Deputados,
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