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andré bradford afasta a hipótese da renegociação arrancar este ano

Acordo das Lajes terá
de aguardar negociação

André brAdford acredita ser prejudicial negociar com uma administração dos EUA “fragilizada”

Ainda não se encontram reunidas
as condições indicadas para que
se inicie uma renegociação do
Acordo das Lajes, defende André
Bradford.
as condições necessárias
para renegociar o acordo de
Cooperação e defesa entre
Portugal e Estados Unidos
não estão reunidas, estando
de parte a hipótese desta
renegociação acontecer na
próxima reunião da Comissão
bilateral, que decorrerá até ao
final deste ano. a garantia é
dada pelo representante dos
açores na Comissão bilateral
Permanente de acompanhamento do acordo das Lajes,
andré bradford, que esclarece
que “a acontecer uma negociação de alguns pontos do
acordo em relação aos quais
não estamos de acordo, esta
implica uma renegociação total.
acreditamos que o acordo
existente não é o ideal, mas
não estão reunidas as condições necessárias para iniciar
essa renegociação. Penso que
nem no próximo ano existirá
o contexto indicado”.
Embora se recuse a avançar
algumas das “condições” que
estão em falta para o inicio da
renegociação do acordo das
Lajes, andré bradford avança
que uma delas se prende com
a actual conjuntura política que
se vive nos Estados Unidos
da américa. “a administração
norte-americana encontrase fragilizada. o Governo
Regional entende que não se

trata do melhor momento
para iniciar uma negociação,
tendo como interlocutor uma
administração que se encontra
dessa forma”, explica.
as razões para a ausência
de um contexto favorável
para que se desenrole a “renegociação total” do acordo
prendem-se ainda, com a
compatibilidade das agendas
nacional e regional. “sabemos que, no quadro de uma
negociação, nem sempre os
interesses nacionais e regionais
coincidem. o nosso objectivo

é obter um bom acordo para
os açores”, adianta.
as declarações de andré
bradford surgem pouco depois
do Psd/açores ter vindo a
público exigir ao Governo
Regional uma posição clara
sobre o actual acordo de
Cooperação e defesa entre
Portugal e os Estados Unidos
da américa.
“É essencial, para a abordagem política que se deve fazer
sobre esta matéria, saber, de
uma vez por todas, para que
não restem mais dúvidas, se o
Governo Regional socialista
defende ou não a renegociação dos acordos relativos à
utilização da base das Lajes”,
argumentam os deputados
social-democratas na assembleia Legislativa Regional,Clélio
Meneses, antónio Ventura e
Carla bretão.
Em resposta às exigências
da bancada laranja, andré
bradford avança que “ a renegociação do acordo das

“Questão de cortesia”
Em relação às críticas do sindicato dos Trabalhadores
de alimentação, bebidas e similares, Comércio, Escritórios
e serviços dos açores, que saiu, na passada quinta-feira, de
uma reunião com os ministérios dos Negócios Estrangeiros
e da defesa, com a “noção de que muito do que se passa nas
Lajes não chega aos ouvidos de Lisboa”, andré bradford frisa
que os ministérios em causa “receberem o sindicato por uma
questão de cortesia, como o faz o Governo Regional, visto
que o sindicato não é reconhecido no âmbito do acordo das
Lajes e representa menos de um terço dos trabalhadores
portugueses que se encontram na base”.
Quanto ao conhecimento de Lisboa em quanto às questões
laborais nas Lajes, bradford garante que todos os aspectos que
se relacionam com a base são debatidos a nível nacional, com
a presença dos dois ministérios.

Lajes não se faz a pedido do
Psd, mas quando for útil e
favorável para os açores. Por
outro lado, não se faz em três
meses.os interesses da Região
não sairiam reforçados de uma
negociação apressada”.
Pontos críticos
Embora não defenda uma
negociação “apressada” o
representante açoriano na
Comissão bilateral avança
que existem dois pontos
fundamentais que terão, uma
vez reunidas as condições
necessárias,de ser negociados.
“a principal vertente em que
este acordo não é o ideal é o
aspecto laboral. Criticamos alguns pontos do acordo, nomeadamente no que diz respeito
ao processo de contencioso,
que é lento e difícil de levar
a bom porto em termos de
decisões.outro aspecto muito
importante é o facto de não
estar a ser aplicado correctamente o inquérito salarial.
agora, é preciso ver que, para
resolver um ou outro aspecto,
é preciso fazer uma renegociação de todo o acordo,havendo
aspectos positivos que têm de
ser salvaguardados”, adianta.
os aspectos em que o acordo
actual é positivo relacionam-se
com a vertente da cooperação,
onde, avança bradford, o valor
canalizado aumentou de um
milhão de dólares para o dobro,
em apenas três anos.
Novamente em relação
às críticas social-democratas,
andré bradford lembra que
foi durante a passagem do Psd
pelo Governo Regional que se
perderam as regalias do acordo
anterior, cujas contrapartidas
pagas pelos norte-americanos
garantiam perto de 30 por cento do orçamento regional. di

nova estação ao largo da graciosa

Açores na “vanguarda” da
monitorização marítima
acaba de ser instalada mais
uma estação de monitorização
da agitação marítima, desta
feita, ao largo da ilha Graciosa,
o que surge na sequência dos
projectos em que o observatório do ambiente dos açores
e o Centro do Clima, Meteorologia e Mudanças Globais da
Universidade dos açores se
encontram envolvidos.
Com a instalação da bóia
ondógrafo ao largo da Graciosa, o mar dos açores passa
a ser a zona do país melhor
monitorizada em termos de
agitação marítima costeira,
referem os responsáveis do
projecto,liderado por Eduardo
brito de azevedo.
a bóia agora instalada ao
largo da Graciosa surge no
âmbito do projecto CLIMaRCosT,iniciativa financiada pelo
Fundo Regional de Coesão do
Governo Regional dos açores
e pela União Europeia, através
do programa INTERREG – IIIb,
açores, Madeira e Canárias.
À semelhança do que
aconteceu com as iniciativas
anteriores (projectos CLIMaaT),o projecto CLIMaRCosT
(Clima Marítimo e Costeiro)
visa melhorar a informação
de natureza operacional e de
segurança no mar e contribuir

para o aprofundamento do
conhecimento científico nos
domínios da meteorologia e
climatologia insulares e atlânticas,em particular no domínio
geográfico Macaronésia.
a estação ondógrafo é
composta por uma unidade
de recepção e tratamento de
dados em terra, localizada nas
instalações da Rádio Graciosa,
e por uma bóia ondógrafo
fundeada a cerca de uma milha
e meia a Este do portinho da
barra de santa Cruz e a cerca
de duas milhas náuticas a NorNordeste do porto da Praia,
numa posição aproximada de
39º 05,210 N de latitude e 27º
57,73W de longitude (com um
giro de aproximadamente 500
metros).
Já reportada no rol dos
avisos à navegação, a bóia está
devidamente sinalizada,produzindo durante a noite um sinal
luminoso de cinco relâmpagos
amarelos espaçados de dois
segundos,seguidos de um período às escuras de 10 segundos.
a operação de mar, coordenada com a autoridade marítima,
foi efectuada a bordo do navio
“Paulo da Gama” (Transportes
Marítimos Graciosences) e
apoiada por uma embarcação
da empresa “GraciPescas”. di

de 27 a 28 de setembro

i Encontro regional
de reabilitação em Angra
angra do Heroísmo recebe, de 27 a 28 de setembro,
o I Encontro de Reabilitação
Regional dos açores, que
decorre no auditório da Escola superior de Enfermagem
de angra do Heroísmo. a
iniciativa parte do grupo de
enfermeiros de reabilitação do
Hospital de santo Espírito.
de acordo com Etelvina
Freitas, da organização, o encontro destina-se a pessoas
de várias profissões, desde
enfermeiros e médicos a assistentes sociais. “actualmente,
percebeu-se que a qualidade
dos serviços prestados na
saúde não está ligado a um
só profissional, mas a toda
uma equipe. o objectivo é
discutir as várias facetas da
reabilitação, quer física como
psíquica”, explica.
deste modo, o evento ar-

ranca no dia 27 do próximo
mês com uma mesa redonda
sobre os “Percursos da Reabilitação na Ilha Terceira”. os
temas do dia passam ainda
pelos debates “das Culturas
aos afectos, Caminhos para
Reabilitar”, “Intervenções
em Reabilitação Funcional
Respiratória”, “auto-estima:
Promotora de Reabilitação na
doença Crónica” e “Formação do Utente para o autoCuidado”.
o segundo dia centrase sobre as “Estratégias de
Reabilitação na sociedade”,
a “Reabilitação na doença
Neurológica- Como e Quando Reabilitar?”,“a Promoção
da sociedade Inclusiva” e as
“Inovações em Reabilitação
Respiratória”. o evento conta
com especialistas regionais e
nacionais. di

EVEnto decorre no auditório da Escola de Enfermagem

