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Programa eleitoral para a 

Comissão Coordenadora Concelhia de Aveiro (CCCA) 

– 29 de Novembro e 2008 –  

 

Lista  “Todas as lutas, a luta toda” 

 

1 – Nelson Peralta 
Biólogo, 27 anos 

2 – Ivar Corceiro 
Técnico de Vídeo e Cinema, 37 anos 

3 – Catarina Gomes 
Antropóloga, 33 anos 

4 – André Prata 
Estudante Eng. Comp. e Telemática, 20 anos 

5 – Joana Dias 
Professora, 27 anos 

6 – João Dias 
Estudante Eng. Mecânica, 25 anos 

7 – Rui Maio 
Professor, 27 anos 

8 – Virginia Matos 
Assistente Administrativa, 30 anos 

9 – António Alberto Neto 
Engenheiro, 37 anos 

10 – João Rocha 
Delegado Comercial, 32 anos 

11 – Celme Tavares 
Relações Públicas, 34 anos 

 

 

 

Suplentes: 

12 – Bruno Soares 
Estudante Eng. Geológica, 24 anos 

13 – Marta Graça 
Técnica Superior Serviço Social, 31 anos 

14 – Carmo Marques 
Educadora de infância, 38 anos 

15 – Licínio Machado 
Fisioterapeuta, 27 anos 

16 – António Lopes 
Controlador de Circulação, 38 anos 

17 – Marta Maia 
Investigadora Pós-doutoramento, 36 anos 

18 – Manuel Menino 
Agente Único, 43 anos 

19 – Daniela Correira 
Estudante, 20 anos 

20 – Sérgio inácio 
Técnico de Informática, 42 anos 

21 – Luís Mariano 
Trabalhador Independente, 51 anos 

22 – Elisabete Brito 
Lojista/estudante, 37 anos 

23 – Nádia Ferreira 
Relações Internacionais, 25 anos

 

 

 

B l o c o  d e  E s q u e r d a  
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Todas as lutas, a luta toda 

 

1. Uma esquerda aberta e plural no concelho 

2. A crise de um sistema 

3. Romper a alternância dos gestores do sistema em Portugal 

4. Aveiro: construir a alternativa social 

5. Bloco de Esquerda: alternativa de poder 

 

 

1. Uma esquerda aberta e plural no concelho 

A presente criação da concelhia de Aveiro e as respectivas eleições resultam do 
trabalho de alargamento do apoio social do movimento e da sua abertura à 
participação de novos activistas. O sucesso deste esforço a que nos propomos dar 
seguimento demonstra a força e a vivacidade desta nova forma de organização. 
Pretendemos um projecto abraçado por quem nele se revê e que as suas vontades 
contribuam num plano de igualdade para a sua construção.  

Nesta perspectiva, o combate ao sectarismo assume-se como marca de um 
movimento de esquerda que se propõe aberto e plural na construção de uma 
sociedade mais livre, justa, igualitária, solidária e com lugar para todos. A energia de 
todos os que partilham estes objectivos é essencial para alterar a actual correlação de 
forças. Por isso mesmo estaremos presentes e colaborantes, e sem qualquer desejo 
de controleirismo, nas dinâmicas dos movimentos sociais, dos sindicatos, das 
comissões de trabalhadores e das organizações de precários da região. Também por 
isso, o Bloco de Esquerda estará ao lado dos cidadãos na resolução dos seus 
problemas, dando-lhes a voz que lhes é negada. 

Esta equipa propõe-se a travar todas as lutas, a luta toda. Estaremos em 
todas as lutas, seja no combate à exploração laboral e à precariedade, na defesa dos 
serviços públicos e da sustentabilidade ambiental, na luta pela igualdade de género, 
pelas liberdades individuais e de expressão e pelo secularismo, no combate à 
discriminação LGBT, ao racismo e à xenofobia. Não nos arrogamos a definir 
prioridades sobre a vida dos nossos concidadãos. Acreditamos que uma verdadeira 
transformação social só é possível com o fim de todas as formas de opressão, 
discriminação e exploração. 

Mas vamos mais longe e propomo-nos a desenvolver a luta toda. Não nos 
contentamos com a democracia dos eleitos onde os programas eleitorais não têm 
qualquer valor contratual, onde o cidadão não tem qualquer poder e para a qual é 
apenas chamado de quatro em quatro anos. O Bloco de Esquerda lutará para eleger o 
máximo de representantes do seu programa, que cumprirá. Uma vez nos parlamentos 
e executivos, o movimento fará o seu melhor e lutará para, a partir daí, alcançar os 
objectivos a que se propõe, melhorar as condições de vida dos cidadãos, assegurar a 
transparência e o interesse público das instituições da democracia, combater a 
corrupção e o tráfico de influências, e pugnar pela responsabilização dos detentores 
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de cargos públicos. Mas não nos acomodaremos. Cientes de que uma verdadeira 
transformação social só é possível e desejável com o envolvimento e apoio de uma 
vasta maioria social, lutaremos pela construção desse movimento de massas. 
Seremos participativos na rua, nas fábricas e demais locais de trabalho, na 
universidade, nas escolas e nos locais de convívio e conversa. É ainda nossa intenção 
dinamizar a discussão política e iniciativas públicas que visem esse objectivo,  
promovendo junto da sociedade discussões públicas com temas relevantes e actuais. 

Recusamos ser um simpático “partido de causas” ou um ortodoxo “partido de 
uma causa”. Estamos na luta pelo direito das minorias mas também no centro da luta 
das maiorias sociais. 

A existência da universidade e de várias fábricas e o fluxo migratório daí 
resultante, assim como o mediatismo associado a uma capital de distrito, conferem ao 
concelho de Aveiro uma importância estratégica que não se restringe à sua zona 
geográfica. Esta equipa propõe tirar proveito destas características e potenciar o 
desenvolvimento e crescimento do movimento em novos locais.  

Aproxima-se um ano com um intenso ciclo eleitoral – europeias, legislativas e 
autárquicas – que acreditamos ser simultaneamente fundamental enquanto corolário 
do crescimento orgânico e do apoio social do movimento, mas também potenciador de 
uma maior capacidade de intervenção e de conquista de maiorias sociais. Esta equipa 
estará empenhada nestas campanhas, esforçando-se por as estender a todos os 
cidadãos, dando voz a todos aqueles que não se revêm no actual cenário político e ca 
todos quem se têm inibido de participar activamente face a esta “alternância” política 
meramente conjectural e não real. 

 

2. A crise de um sistema 

O crescimento económico para o neoliberalismo é apenas duas coisas: 
especulação e sobreprodução, de forma a garantir uma maximização da concentração 
do dinheiro e, portanto, também da desigualdade e da fragilização do planeta. 

No que se refere à especulação, as teorias neoliberais vigentes, principalmente 
desde os anos setenta, faliram como teoria económica e estão a mergulhar o mundo 
numa das mais graves crises económicas da História, da qual o capitalismo se está 
mais uma vez a tentar aproveitar para se reorganizar. De facto, as fortes restrições à 
intervenção do Estado na Economia apenas tiveram como consequência durante 
estas décadas, um crescimento económico falso baseado numa impossível 
conversibilidade da moeda em riqueza real, e em que o poder político e a sociedade 
surgem como reféns da crescente dívida aos geradores dessa moeda. 

A falência do neoliberalismo está neste momento à vista de todos, já que as 
instituições financeiras de todo o mundo (bancos, seguradoras e instituições de 
crédito) apesar dos ganhos elevados que tiveram durante todo este tempo, mostram-
se agora incapazes de sobreviver sem o apoio do Estado, numa resposta política que 
passa sempre pela nacionalização do prejuízo e pela privatização do lucro.  
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No que se refere à sobreprodução, insustentável a nível social e ambiental, 
dividiu o mundo em produtores de matéria-prima, produtores e consumidores. A 
exploração exagerada da matéria-prima e a sua transformação é essencialmente feita 
à custa de escravos assalariados, principalmente nos continentes asiático e africano, 
sendo que o resto do mundo sofre também duma progressiva asiatização do trabalho.  

Nunca em momento algum, a suposta auto-regulação do mercado mostrou ser 
capaz de garantir aos cidadãos serviços de saúde, de educação ou de mobilidade 
eficazes e democráticos, muito menos de garantir a todos as mínimas condições de 
sobrevivência. A suposta auto-regulação do mercado nunca se mostrou capaz de 
garantir algum equilíbrio ambiental e ou de fazer uma sustentável gestão dos recursos 
naturais. A suposta auto-regulação do mercado nunca se mostrou preocupada em 
garantir desenvolvimento social e em resolver os maiores flagelos sociais do planeta, 
como a fome e a pobreza, a guerra ou subdesenvolvimento. 

Comprometemo-nos a combater a mera gestão neoliberal – ou qualquer outra  
forma de legitimação do capitalismo que emerja dos escombros da presente crise – 
que tem sido praticada pelo poder local e nacional em Portugal, baseada na 
deterioração e descapitalização constante da coisa pública, e que tem assim 
contribuido decididamente para a escala globalizante do capitalismo. Não sabemos 
que rumo traçará a reorganização do capitalismo, mas podemos esperar que durante 
o limbo se recorra ao aumento do desemprego, a ritmos de produção mais exaustivos 
ou pelo contrário ao layoff, a uma maior repressão laboral e sindical, e a uma 
proletarização de sectores significativos da classe média como forma de exteriorizar 
os custas da crise nos trabalhadores. 

Comprometemo-nos a agir sempre de acordo com os seus princípios políticos 
universais e não seguindo um modelo casual de opções desagregadas de uma política 
que integrada na valorização da pessoa e da intervenção pública. 

 

3. Romper a alternância dos gestores do sistema em Portugal 

O poder político em Portugal tem sido desde 1974 uma camuflada aproximação 
ao modelo neoliberal, camuflagem essa feita essencialmente por duas expressões 
enganadoras: socialdemocracia, no caso do PPD/PSD e socialismo no caso do PS. 
Ambos os partidos têm partilhado alternadamente o poder político e a mesma linha 
política, sempre mascarados pelo próprio nome e por programas eleitorais que não 
cumprem. 

Esta bipolarização do poder sofreu recentemente uma alteração, com o Partido 
Socialista a ocupar conscientemente o espaço político da direita, seguindo uma linha 
política que sempre contestou quando era partido da oposição. Para além da entrega 
de bandeja aos privados de sectores importantes da economia nacional, como foi o 
caso da privatização da Galp, do recente apoio de vinte mil milhões de euros à banca 
por causa da crise internacional (que surge precisamente no modelo económico que o 
PS defende), o partido actualmente no Governo fez o maior ataque deliberado ao 
direitos adquiridos dos trabalhadores no último Código de Trabalho.   
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O Governo segue o princípio político de que as pessoas existem para servir a 
Economia, e cede por opção própria a todas as exigências dos grandes grupos 
económicos, colocando o provedor das empresas de trabalho temporário na ponta 
condutora do código que rege as leis do trabalho. Ao mesmo tempo coloca os 
contribuintes a pagar directamente a crise internacional que o próprio ajudou a criar. 

Consideramos que as pessoas devem ser o centro da política, e que é a 
Economia que deve servir os cidadãos. Para tal defendemos a inversão desta lógica 
economicista do Governo colocando os bancos e as empresas de crédito a pagar a 
sua própria crise e equilibrando a balança da correlação de forças entre o patronato e 
os trabalhadores. 

Consideramos ainda vital a democratização da banca, a nacionalização das 
empresas que gerem recursos naturais (como a Galp) e a manutenção de serviços 
públicos de saúde, educação e mobilidade totalmente gratuitos. 

Esta equipa colaborará com a direcção distritral e nacional na concretização de 
uma verdadeira alternativa para o país, rompendo o actual mapa político e 
reorganizando e dando força à esquerda política em Portugal.  

 

4. Aveiro: construir a alternativa social 

Em Aveiro, a Câmara Municipal tem sido a principal promotora de uma economia 
rentista tendo como centro da sua acção vários negócios fantásticos.  
Simultaneamente e pelo mesmo processo que a autarquia promoveu a acumulação 
desigual, injustificada e ilegítima de capital, esvaziou os seus cofres. Este fenómeno 
levou a uma forte desestruturação financeira da autarquia, requerendo a contracção 
de um avultado empréstimo para tapar o buraco resultante desse enriquecimento 
assimétrico. Como consequência, os problemas financeiros são ampliados pelos juros 
e contemporizados no tempo, comprometendo o desenvolvimento de Aveiro nas 
próximas décadas. 

Ao longo do tempo, o avanço de formas mais complexas de organização 
camarária, nomeadamente a criação de inúmeras empresas municipais, apenas tem 
servido para a multiplicação de cargos de administração e outros de confiança política. 
Defendemos o direito ao trabalho. Ao invés de distribuidora de regalias e mordomias, 
defendemos que o universo municipal deve ter uma relação laboral plena de direitos 
para com os seus verdadeiros trabalhadores. 

Na essência, a gestão dos últimos executivos camarários - PS e PSD/CDS-PP - 
assenta no mesmo princípio da primazia dos negócios sobre as reais necessidades da 
população. As políticas e a argumentação destas forças partidárias demonstram que 
se encaram ambas como gestoras do sistema vigente, tentando distinguir-se apenas 
pela competência com que o fazem e com a capacidade de gerar “fogo de artifício”. O 
processo associado ao Parque Desportivo de Aveiro, e o isolamento do novo Estádio 
desse complexo imobiliário, demonstra esta continuidade naquilo que consideramos 
ser a atribuição de riqueza injustificada e a entrega lesiva de património camarário a 
grupos privados. 
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Consideramos que este sistema de enriquecimento de poucos à custa de muitos 
não serve a população nem o desenvolvimento socio-económico da região. 
Comprometemo-nos a quebrar este ciclo vicioso e a apresentar uma verdadeira 
alternativa social, dando primazia ao cidadão e à resolução dos seus problemas nas 
mais diversas áreas. 

O principal motor das políticas autárquicas tem sido a especulação imobiliária. 
As excepções aos instrumentos de ordenamento do território transformaram-se na 
regra, convertendo a informação privilegiada em ouro e conferindo a fortuna a uns, 
infortúnio aos demais. Defendemos a cativação pública de parte destas mais-valias 
urbanísticas e que o ordenamento do território obedeça aos critérios de necessidade 
social e não de enriquecimento alheio. Esta é uma área central na luta pela 
transparência, no combate à corrupção e ao tráfico de influências que encaramos 
como essencial ao exercício político. 

O executivo PSD/CDS-PP prepara-se ainda para realizar privatizações nos 
serviços públicos e nos recursos naturais. No caso da MoveAveiro, os responsáveis 
políticos deixaram a empresa definhar e o conflito laboral estalar. Agora, apregoando a 
sua própria incompetência enquanto gestores da coisa pública, optam pela concessão 
mediante o pagamento de uma renda pública à empresa privada. No caso previsto da 
concessão dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), o processo 
foi o inverso: após a universalização das redes de saneamento e de distribuição de 
água, entrega-se esse investimento público já realizado ao privado para simples 
exploração comercial. 

Em ambos os casos, entrega-se património colectivo a privados, com a 
autarquia a assumir o risco económico dessa exploração privada. As decisões sobre 
aquilo que é público e essencial à qualidade de vida do cidadão abandonam a esfera 
da democracia e passam para a esfera do mercado. A intenção de privatizar a água 
demonstra bem a ânsia de garantir lucros privados à custa de património colectivo e 
também do salário da população, pelo previsível aumento dos preços. A água é um 
recurso natural, pelo que não se pode reger pela lógica das mercadoria produzidas e 
reproduzíveis. O controlo privado sobre a água constituí uma oportunidade de negócio 
desigual já que se trata de um bem limitado, e a sua posse por si só constitui 
vantagem competitiva para o privado sem que qualquer mais-valia seja gerada para a 
sociedade. A sustentabilidade da água potável, um bem finito, é colocada em risco por 
uma gestão privada cuja única preocupação é o lucro infinito. A privatização da água é 
a derradeira fronteira para estabelecer o conceito de que o cidadão não tem direitos – 
nem mesmo o de acesso à água – e que apenas tem necessidades que são 
suprimidas com o recurso ao mercado, mesmo que no processo vários cidadãos se 
vejam excluídos. 

No que respeita à privatização de lucros públicos e à municipalização de riscos, 
a autarquia aveirense não se fica por estes negócios tradicionais e inventa os seus 
próprios produtos financeiros. A parceria público-privada para a execução da carta 
educativa e da construção de quatro parques de estacionamento subterrâneos (que os 
números provam desnecessários) é bem elucidativa da avidez com que se 
descapitaliza a Câmara Municipal. Com a possibilidade de garantir a construção e 
recuperação das escolas por € 3,6 milhões (via QREN), ou por € 12 milhões (custo 
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real), o executivo PSD/CDS-PP optou por criar uma parceria que custará dez vezes 
mais ao município: € 36 milhões num negócio rentista, onde o risco é absorvido pela 
autarquia. 

A produção de capital é colectiva mas a sua acumulação é privada. Em Aveiro, a 
autarquia tem sido a sua força motriz. Deste modo, o centro do combate político do 
Bloco de Esquerda no concelho deverá ser o combate a essa forma de capitalismo e 
exploração de rendas públicas, pugnando pela defesa dos serviços públicos de 
qualidade e dos recursos naturais, pelo combate à especulação imobiliária, 

dando prioridade ao controlo democrático sobre os bens e serviços de interesse 

público. Da mesma forma, combateremos a corrupção e o tráfico de influências, bem 
como as mais diversas formas de descapitalização da autarquia, nomeadamente 
parcerias público-privadas lesivas. 

É nossa intenção destronar a primazia dos negócios fantásticos e colocar o 
cidadão no centro das preocupações políticas. O direito ao trabalho, a acção social, a 
educação, o urbanismo e ordenamento do território, a sustentabilidade ambiental, a 
mobilidade, a inclusão social e o acesso diversificado à cultura devem estar ao serviço 
da resolução dos problemas dos cidadãos e do aumento da sua qualidade de vida. 
Contudo, a autarquia aveirense demite-se destas responsabilidades, como por 
exemplo na área da acção social. A autarquia exterioriza e subsidia a acção social 
promovida por diversas identidades como forma de não se obrigar a essa função a 
que deveria estar comprometida, seja na monitorização, seja na sua resolução 
efectiva. Queremos uma Câmara Municipal ausente na promoção do enriquecimento 
ilegítimo privado e queremo-la ao serviço da população. 

Consideramos ainda que Aveiro tem tudo a ganhar com a implementação de 
sinergias com municípios vizinhos. A intermunicipalidade apenas tem servido uma 
imensa fogueira de vaidades. Para mais, a eleição indirecta da Assembleia 
Intermunicipal torna-a apenas numa representação do poder instituído. Defendemos 
que órgãos políticos representativos sejam eleitos pela população, como condição 
necessária de democracidade. Defendemos ainda a implementação efectiva de 
políticas intermunicipais, especialmente em matérias onde essa escala é condição de 
funcionalidade, como no exemplo da mobilidade. 

 

5. Bloco de Esquerda: alternativa de poder 

Os partidos do centrão – PS e PSD – realizaram uma tentativa frustrada de dar 
uma golpada na democracia, com a remodelação da lei eleitoral autárquica que previa 
a constituição obrigatória de maiorias, desrespeitando os mais básico conceitos da 
democracia representativa e a proporcionalidade eleitoral. A ameaça de ressurgimento 
desta batota eleitoral continua no ar, pelo que o Bloco de Esquerda defenderá políticas 
que, respondendo às exigências da democracia e da participação, se afirmem como 
alternativas pluralistas e integradoras confrontando um sistema político que, cada vez 
mais, procura alhear eleitos de eleitores e desrespeitar a vontade popular. 

O Bloco de Esquerda tem um projecto de poder, que passa pela conquista de 
maiorias sociais e pela construção, com todos os que queiram partilhar o projecto, de 
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uma verdadeira alternativa social e política. Recusamos ser meros gestores do 
sistema vigente. 

Às eleições autárquicas no concelho de Aveiro, como expressão do enorme 
crescimento orgânico e de apoio social que o movimento granjeou, apresentaremos 
candidaturas à Câmara e Assembleia Municipal de Aveiro, assim como a um maior 
número de Juntas de Freguesia. O movimento apresentar-se-à com listas próprias - 
ou, sempre que justificável, apoiará projectos de cidadania activa, baseados em 
programas independentes - rejeitando qualquer coligação ou acordo pré-eleitoral, e 
candidatando-se assente num programa político amplamente debatido envolvendo a 
participação cidadã da sociedade civil do concelho. Escutaremos a população, as suas 
propostas, os seus pareceres e as dificuldades com se depara, sendo que, através 
dos objectivos e das políticas do movimento tentaremos dar resposta na resolução dos 
problemas reais que afectam a população. 

Com este procedimento acreditamos ser possível um maior envolvimento e 
participação do cidadão no processo democrático. Acreditamos que a maior 
fundamentação e a sua ligação às preocupações dos cidadãos reforçará a 
legitimidade, pertinência e acolhimento das propostas do movimento. Com que esta 
metodologia reforça a responsabilização dos agentes e do próprio sistema político pela 
proximidade e maior escrutínio do cumprimento do programa eleitoral por parte dos 
cidadãos. 

Assumiremos a responsabilidade que o voto popular nos atribuir, continuando 
uma atitude construtiva e exigente nos órgãos para os quais sejamos eleitos. 
Procuraremos convergências para os compromissos que assumirmos, lutando pela 
conquista de maiorias populares para as nossas propostas e pela afirmação de 
políticas de esquerda. 

Para o movimento, o seu programa político e eleitoral e os seus compromissos 
tem validade contratual para com a população. Como tal, o Bloco não fará acordos 
pós-eleitorais que coloquem em causa os seus princípios, o seu programas político e 
eleitoral, ou a sua capacidade crítica independente. Desempenharemos o papel que 
nos for confiado pelos cidadãos, sabendo que não ficamos presos a quaisquer 
medidas que coloquem em causa o projecto de esquerda que defendemos. 

Na oposição denunciaremos as ilegalidades, o ataque aos direitos sociais, o 
cerco à democracia e, em geral, a todas as medidas lesivas para as populações. No 
poder teremos a mesma postura, e teremos a obrigação de levar a cabo as nossas 
propostas e honrar os compromissos assumidos com as populações, recorrendo 
sempre a práticas inclusivas que chamem os cidadãos à política e que lhes permita ter 
voz activa na construção da sociedade. 

 

 

O representante desta lista na Comissão Eleitoral é: João Dias. 


