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Programa eleitoral para a 

Comissão Coordenadora Distrital de Aveiro (CCDA) 

– 12 Julho de 2008 –  

 

Lista  “CRESCER PARA ELEGER” 

 

1 – Joaquim Dias 
Assessor, 38 anos 

2 – Helena Oliveira 
Técnica de Gestão Administrativa, 25 anos 

3 – Pedro Soares 
Matemático, 29 anos 

4 – Nelson Peralta 
Biólogo, 27 anos 

5 – Eva Braga 
Economista, 43 anos 

6 – Ivar Corceiro 
Técnico de Vídeo e Cinema, 36 anos 

7 – Nuno Serrano 
Consultor Informático, 35 anos 

8 – Marta Graça 
Técnica Superior Serviço Social, 31 anos 

9 – Fabian Figueiredo 
Estudante Sociologia, 19 anos 

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

11 – Tânia Martins 
Estudante Direito, 23 anos 

12 – Regina Abreu 
Estudante Design, 19 anos 

 

 

Suplentes: 

13 – Luís Sá 
Estilista, 28 anos 

14 – Diogo Barbosa 
Estudante, 19 anos 

15 – Daniela Correia 
Estudante, 19 anos 

16 – Paulo Mendes 
Electricista, 41 anos 

17 – Paulo Oliveira 
Assistente de Direcção e Produção, 32 anos 

18 – Sara Lima 
Estudante, 19 anos 

19 – Daniel Monteiro 
Estudante, 19 anos 

20 – José António Santos 
Comerciante, 58 anos 

21 – Belmira Ferreira 
Administrativa, 36 anos
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CRESCER PARA ELEGER 

 

 

1. Uma esquerda aberta e plural no distrito 

O ciclo eleitoral que se aproxima é determinante para o BE no Distrito. São 
três as eleições que iremos enfrentar no próximo ano, Europeias, Legislativas e 
Autárquicas. 

As legislativas são a maior prova que vamos ter de enfrentar no distrito desde 
a criação do BE. Em 2005 ficámos a 190 votos de eleger uma deputada para a 
Assembleia da República. Essa foi uma campanha onde a vontade, o querer e o 
entusiasmo da militância, foram determinantes para o resultado alcançado. Contra 
ventos e marés um punhado de Bloquistas, deixaram de lado o tradicional 
derrotismo partindo para a ofensiva política, acreditando que era possível eleger 
deputados e fazer crescer o partido no distrito. 

Esses foram tempos determinantes para o que é hoje o BE em Aveiro. O corte 
duro com o passado teve de ser consumado, dando uma nova vida ao BE no 
distrito. Os tempos de hoje demonstram a justeza dessa ruptura. 

A realização recente das jornadas parlamentares no distrito, comprovaram 
esse crescendo político e de influência social do BE. A presença e participação de 
muitos independentes são a evidência da abertura que tem sido operada nos 
últimos anos pela estrutura distrital. 

É objectivo desta equipa persistir no combate firme ao princípio derrotista e 
ao sectarismo. 

É fundamental continuar a abrir o BE à participação de novos activistas. Os 
esquemas orgânicos do passado estão, como nos prova a vida, obsoletos. 

O aumento da influência social do BE passa por entender os tempos em que 
hoje vivemos. Estes são os tempos de dar voz a quem não tem voz. Os problemas 
com que se deparam as pessoas devem ser o centro da nossa acção. Só assim 
podemos almejar continuar a aumentar o apoio popular e a participação das 
pessoas no BE.  

Assumimos com toda a convicção e sem qualquer tipo de tibiezas que o 
centro prioritário da nossa actividade política, é eleger pela primeira vez deputados 
para a Assembleia da República pelo distrito de Aveiro.  

Assumimos, também, que o aumento da influência do BE no distrito implica o 
reforço do trabalho nas Assembleias Municipais, pois só assim estaremos mais 
próximos dos problemas das populações do distrito, contribuindo decididamente 
para a sua denúncia e resolução. 
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Para esta equipa, só lutando é que se consegue vencer! 

Para esta equipa a vitória só se consegue andando no terreno junto das 
populações e participando no dia a dia da vida do BE. 

Esta é uma equipa que pretende ser uma direcção política distrital e não uma 
federação de Concelhias. Para nós o bairrismo é serôdio e factor impeditivo do 
crescimento do BE. 

 

Agendas Políticas de Intervenção 

Afirmar o BE como alternativa política significa dar uma maior visibilidade à 
proposta, à constituição de agendas políticas próprias de intervenção, concelhias e 
distritais, à iniciativa política e aos activistas políticos do distrito junto das 
populações. 

A CCDA deverá também organizar-se para responder politicamente às 
grandes questões que cruzam a vida e o quotidiano do distrito. 

Cabe ainda à CCDA prosseguir com a dinamização das campanhas políticas 
nacionais do Bloco, com uma expressão descentralizada e adequação à realidade do 
Distrito. 

O entrelaçamento com a intervenção dos movimentos sociais do distrito é 
condição essencial para aumentar a corrente social transformadora da actual 
correlação de forças. 

É importante que os movimentos sociais locais potenciem as suas dinâmicas 
próprias de intervenção e afirmação. 

A defesa intransigente da transparência, a responsabilização dos detentores 
de cargos públicos eleitos ou contratados, o combate à corrupção e ao tráfico de 
influências continuará a ser uma prioridade do Bloco de Esquerda como forma de 
preservar o bem público e de ir ao encontro das legítimas expectativas da 
população em relação ao poder político. 

 

Participação e comunicação  

Hoje a comunicação tem uma função primordial, a rapidez de resposta é 
decisiva no confronto político. A celeridade nas tomadas de posição será uma das 
suas marcas de acção, a CCDA não rejeitará a responsabilidade da definição da 
política da área geográfica e social que lhe é inerente. 

É imperativo manter o esforço para aumentar a informação interna e externa. 
Temos de continuar a potenciar os meios de comunicação distritais, como, por 
exemplo, a página distrital do Bloco. 

A CCDA deverá dar especial atenção à criação de espaços de debate virados 
para o exterior, mobilizadores da sociedade civil, na defesa de uma sociedade mais 
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justa, mais solidária e mais igualitária, e sem qualquer tipo de receio de temas 
polémicos. 

 

Apoiar as concelhias 

Deve-se continuar o esforço para aumentar o apoio social e adesão ao BE, é 
uma necessidade objectiva, pois só assim se poderá garantir o contínuo aumento 
da influência política do Bloco no distrito de Aveiro. 

A CCDA deverá continuar a fomentar a construção de novas dinâmicas de 
mobilização, de organização e de intervenção da nossa estrutura, reforçando a 
ligação com as diferentes concelhias e contribuindo para a sua dinamização, 
procurando fomentar a responsabilidade colectiva e individual, o debate político e a 
circulação de informação. 

A par disto, há que continuar o trabalho de alargamento do Bloco a outras 
zonas do distrito, nomeadamente onde não existam estruturas organizadas, 
mantendo contacto com os aderentes e dinamizando iniciativas locais que 
permitam, além de criar visibilidade, abrir espaços de confluência de novos 
activistas. 

 

 

2.  Direito ao Trabalho com Dignidade e Qualidade 

No momento presente, em pleno século XXI, assistimos à regressão dos 
direitos dos trabalhadores de uma forma despudorada, impulsionada pelo grande 
Capital, com a conivência e cumplicidade de um governo PS liderado por Sócrates. 
O combate sem tréguas ao novo código laboral é uma das prioridades do BE. 

Esta nova lei laboral viola claramente a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, onde se declara como direitos universais: trabalho com dignidade e 
qualidade; direito ao repouso e lazer; direito à segurança social; direito a salários 
justos; direito a criar sindicatos e participar na vida sindical. 

Contratar e despedir na hora, é um dos eixos da ideologia neoliberal. Hoje o 
centro da política liberal é a generalização da precariedade laboral através da 
promoção dos despedimentos por inadaptabilidade, mais rápidos, mais fáceis e 
mais baratos. O desemprego e a precariedade são essenciais ao neoliberalismo 
como forma de arrepiar caminho à perda de direitos, ao aumento da exploração 
laboral, ao abuso e ao silenciamento da luta. 

O BE elege como prioridades o combate: à liberalização dos despedimentos 
simplex; ao alargamento das causas para o despedimento colectivo; à continuação 
da negação do tratamento mais favorável para o trabalhador; à manutenção da 
precariedade; à não obrigatoriedade de reintegração em caso de despedimento 
ilegal. 

Sócrates e o PS pretendem desequilibrar ainda mais as relações laborais.  
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O confronto às políticas de desregulação laboral, fazem-se no terreno com 
todos, sem excluir ninguém, só assim se consegue alcançar vitórias. 

 
Registamos com agrado e naturalidade a crescente procura dos trabalhadores 

pelo BE para que nós os ajudemos na sua luta: a defesa dos seus direitos 
conquistados com muita luta e com a revolução de Abril. 

 
O BE não pretende controlar os movimentos dos trabalhadores, antes pelo 

contrário, cada vez mais temos de nos afirmar como um parceiro de confiança, um 
facilitador, na defesa dos seus direitos sem quaisquer tipos de concessões aos 
interesses do grande Capital e sem sectarismos serôdios. O controleirismo sindical 
existente no distrito enfraquece as lutas dos trabalhadores. 

 

 

3. A defesa dos serviços públicos 

A insustentabilidade e, nalguns casos, irrecuperabilidade dos serviços 
públicos, tem sido a justificação política para a destruição do que deve ser 
tendencialmente a política local dum Estado Social, favorecendo sempre que 
possível a privatização ou as parcerias público-privadas. 

Este modelo económico tem sido prejudicial para o Estado, como o Tribunal 
de Contas bem tem demonstrado em variadíssimos exemplos. Para além do 
acréscimo de custos, esta delapidação do património público tem retirado à 
população o poder de decisão e o acesso aos serviços públicos. 

O Bloco de Esquerda compromete-se a desmontar este falso argumento, com 
uma demonstração constante e plena das necessidades das populações do distrito; 
com propostas para uma optimização e eficiência na gestão da coisa pública, que 
permita o fornecimento dos serviços essenciais duma forma acessível a todos e 
progressivamente gratuita; com o princípio intocável de que os serviços públicos se 
devem manter fora da lógica de mercado e, ainda, com a denúncia atenta perante 
o ministério Público de acordos entre o poder local e privados, que não respeitem 
os princípios legais.  

Consideram-se ainda prioritárias, principalmente, as seguintes áreas dos 
Serviços Públicos, não esquecendo que todas elas fazem parte dum modelo 
estrutural que entende o sistema como um todo: saúde, educação e transportes. 

A ofensiva do Governo ao serviço nacional de saúde tem tido particular 
incidência no distrito de Aveiro, com o fecho de vários serviços de atendimento 
permanente, urgências hospitalares e maternidades. Invariavelmente, as 
prometidas contrapartidas nunca se concretizam e a população é deixada ao 
abandono. Neste particular, as gentes do distrito de Aveiro tem dado exemplos de 
cidadania na defesa do serviço nacional de saúde público, universal e gratuito. 

No distrito, cuja principal Universidade foi a primeira a avançar com uma 
proposta de passagem para o modelo de Fundação pública de direito privado, 
milhares de pessoas têm saído à rua na defesa pela escola pública. O Bloco, 
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consciente de que a Educação é um meio essencial para a real igualdade de 
oportunidades entre todos os cidadãos, compromete-se a defender um sistema de 
ensino totalmente gratuito e laico, preocupado em formar o indivíduo numa 
perspectiva não apenas profissional mas também humana. 

Foi o distrito de Aveiro que mais sofreu com a opção política de introduzir 
portagens nas auto-estradas Sem Custos para os UTilizadoreS, já que a não 
existência de qualquer alternativa a esses percursos, utilizados essencialmente por 
trânsito local, obriga a que um grande número de habitantes do distrito seja 
obrigado a pagar para percorrer a distância que separa a sua casa do seu emprego 
ou da escola. 

O Bloco de Esquerda considera importante uma política que privilegie o 
transporte colectivo em vez do transporte individual e, nesta lógica, se sustente 
totalmente num serviço público tendencialmente gratuito e ecológico. O serviço 
público de transportes colectivos apresenta elevados benefícios sociais, melhorando 
a mobilidade dos cidadãos e contribuindo para a coesão territorial. A estruturação 
de uma rede de transportes colectivos permite a optimização e racionalização da 
ocupação do território e do desenho urbano, acarreta benefícios económicos 
tradicionalmente não contabilizados. 

A CCDA defenderá os transportes públicos e a sua estruturação intermodal e 
em rede, enquanto um serviço básico e essencial à população e à melhoria da sua 
qualidade de vida. 

O Bloco de Esquerda estará sempre na luta pela defesa dos serviços públicos, 
juntamente com a ampla maioria social, com a consciência plena que a democracia 
não se faz sem o seu controle social efectivo. 

 

 

4. A predação dos recursos naturais 

 A acumulação e concentração de capital estende-se à apropriação 
de património colectivo não resultante da esfera produtiva, em prejuízo do 
interesse público. 

Ao contrário das mercadorias, os recursos existem em quantidade limitada, 
pelo que a sua posse provoca a sua depleção para a restante Humanidade. Os 
recursos não se produzem, pelo que a sua posse é por si só vantagem competitiva 
sem que tenha gerado qualquer benefício para a sociedade. 

O monopólio privado de energia fóssil tem provocado o enorme aumento do 
preço da alimentação, contribuído para o aquecimento global e é um dos motivos 
da guerra permanente. A água é agora a nova fronteira da predação financeira dos 
recursos. A sua privatização, para mais a empresas especializadas em actividade 
vertical, permite a constituição de monopólios com controlo rígido de um bem de 
todos nós e essencial à sobrevivência humana. A rejeição da posse e gestão 
privada deste bem gerado pela natureza é um imperativo da alternativa ao 
mercado sem regras. 
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No caso particular do solo, a geração de mais-valias urbanísticas tem 
comandado o ordenamento do território. No distrito de Aveiro são várias as 
autarquias que se comportam como autênticos promotores imobiliários, 
transferindo riqueza pública através da doação de terrenos para negócios 
imobiliários, muitas vezes apresentados sob o eufemismo de “empreendimentos 
turísticos”. 

Para a concretização destes negócios as autarquias modificam os 
instrumentos de ordenamento do território em vigor e o Governo promove-os a 
Projectos de Interesse Nacional. Assim, a rentabilidade destes negócios de geração 
de mais-valias urbanísticas é atribuída pelo poder público e eleito, em detrimento 
da qualidade urbanística e da coesão territorial. 

O distrito de Aveiro é, a nível nacional, o que apresenta os maiores índices de 
erosão costeira. Estas zonas de risco da orla costeira têm mostrado ser as mais 
apetecíveis para a voracidade do betão, com a conivência e mesmo a intervenção 
activa das Câmaras Municipais. 

O absurdo da quimera da rentabilidade destes negócios é bem patente: a 
concretizarem-se as intenções municipais, em breve, o distrito de Aveiro contará 
com nove campos de golfe. Não restam dúvidas que os equipamentos “desportivos” 
e “turísticos” são apenas cavalos de Tróia, para o avanço dos projectos 
estritamente imobiliários.  

O Bloco de Esquerda não se engana nas suas prioridades nem no “interesse 
nacional” e é nossa firme intenção pôr cobro a esta lapidação do património. 

 

 

5. Política Autárquica 

As propostas para a remodelação da lei eleitoral autárquica respondem a uma 
inquietação crescente dos partidos do arco do bloco central, PS e PSD, pretendendo 
a criação de maiorias que não correspondem aos mais básicos conceitos de 
proporcionalidade. Apesar deste desiderato permanecer em banho-maria, a nuvem 
negra da batota eleitoral paira ainda no horizonte. Assim, cabe ao BE a afirmação 
de políticas que, respondendo às exigências da democracia e da participação, se 
afirmem como alternativas pluralistas e integradoras confrontado um sistema 
político que, cada vez mais, procura alhear eleitos de eleitores e desrespeitar a 
vontade popular. 

A marca da política autárquica do BE é a do confronto com os poderes 
instalados que procuram, à força, a eternização no poder, desrespeitando tudo e 
todos, tentando, com vitórias administrativas, recuperar a força que vão perdendo 
nas urnas. 

A opção pela afirmação de uma alternativa política revelou-se fundamental na 
clarificação com que o nosso projecto político tem sido reconhecido. Assim, o Bloco 
continuará o seu próprio caminho, chamando a si todos quantos queiram partilhar 
connosco a construção de um projecto plural, alternativo à direita e ao neo-
liberalismo. Apresentar-nos-emos com listas próprias ou, sempre que justificável, 
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apoiaremos projectos de cidadania activa, baseados em programas independentes. 
Rejeitamos, liminarmente, quaisquer ideias de coligações ou acordos pré-eleitorais 
com outros partidos. 

Assumiremos, sempre, a responsabilidade dos votos que os eleitores nos 
atribuírem, tendo uma atitude construtiva e exigente nos órgãos para que sejamos 
eleitos. Serviremos o povo com todas as nossas forças, procurando convergências 
para os compromissos que assumirmos, lutando pela conquista de maiorias 
populares para as nossas propostas. Seremos combativos na defesa das nossas 
posições, dos nossos compromissos e dos nossos programas de alternativa e de 
afirmação de uma política de esquerda. 

O BE será sempre fiel aos seus compromissos para com as populações. Como 
tal, o Bloco não fará acordos pós-eleitorais que coloquem em causa os seus 
princípios, os seus programas eleitorais com que se apresentaram a eleições, ou a 
sua capacidade de crítica independente. Caminhamos e caminharemos de cabeça 
levantada, sabendo que não ficamos presos a quaisquer medidas que coloquem em 
causa o projecto de esquerda que defendemos. 

Sempre que nos encontremos na oposição, seremos iguais a nós próprios, 
denunciando os atropelos à lei, aos direitos sociais, à democracia e todas as 
medidas que consideremos nocivas para as populações. Sempre que nos 
encontremos no poder, temos a obrigação de levar a cabo as nossas propostas e de 
honrar os compromissos assumidos com as populações, recorrendo, sempre, a 
práticas inclusivas que chamem os cidadãos à política e que lhes permita terem voz 
activa na construção da sociedade. 

 

 

O representante desta lista na Comissão Eleitoral é Pedro Soares. 

 

 

Lista subscrita pelos membros da mesma e pelos seguintes 
aderentes: 

Anabela Pinho de Sá, Andreia Santos, Ângelo Oliveira, Arlindo Barbosa, 
Bruno Silva, Bruno Soares, Carla Sá, Carlos Soeiro, Cidália Ramos, 
Clementina Sousa, Diogo Vieira, Edite Nogueira, Eva Ramajal, Florence 
Figueiredo, Hugo Meireles, Hugo Silva, Idalina Pereira, Ivo Figueiredo, 
Joaquim Coelho, Jorge Ribeiro, José Oliveira, José Pais da Silva, Leonardo 
Silva, Leonardo Torres, Licínio Machado, Lídia Meireles, Manuel Casanova, 
Mara Silva, Maria da Conceição Gomes, Maria da Graça Monteiro, Maria 
Fátima Silva, Maria Meireles, Marta Maia, Miguel Duarte, Paulo Oliveira, 
Ricardo Ferreira, Sandra Ferreira, Silvino Oliveira, Tiago Teixeira Silva 


