
 

Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda de Aveiro 
Telefone 960 045 419 / 960128892 Fax: 256 282 051 

E-mail: bedistritalaveiro@gmail.com  
Site: http://aveiro.bloco.org/ 

1 
Rua Comendador Sá Couto, nº 112, entrada 12, 2SL, 2FL 

4520 – 192 Santa Maria da Feira 
 

 

 
 

 

Na construção da Esquerda Grande! 
 

 1 – Crescer para vencer 

 1.1 - Uma esquerda popular 
 

Décadas de políticas neoliberais do centrão, continuadas e mesmo extremadas pelo 
Governo Sócrates, provocaram uma fractura social, criando novos excluídos e agravando as 
condições de vida. Justiça na economia, era e é o principal confronto ideológico na dinâmica 
social e na escolha eleitoral. 
 

Foi este o combate que travámos no distrito. Ao longo dos últimos anos, o Bloco de 
Esquerda lançou várias campanhas e iniciativas, pelo pleno emprego, no combate à 
precariedade, pelo sistema nacional de saúde universal e gratuito, pela escola pública, pelo 
alargamento do subsídio de desemprego, pela água pública, e pelo fim na discriminação no 
acesso ao casamento civil. 
 

Em todas estas lutas estivemos ao lado da população. Neste caminho criamos espaços 
e laços de partilha e discussão, de envolvimento de novos e velhos activistas, contribuindo para 
a resolução dos problemas da população do distrito, alcançando um maior apoio social e 
acrescentando mais Bloco ao Bloco. Nos últimos anos, a dimensão orgânica e social do 
movimento e a sua capacidade de alcance e intervenção política registou um enorme 
crescimento, ultrapassando velhas fronteiras e cristalizações. 
 

O Bloco de Esquerda atravessou no distrito, e no país, um intenso ciclo eleitoral – 
europeias, legislativas e autárquicas – em apenas quatro meses. Só esta grande dinâmica e 
esforço militante permitiu enfrentar este exigente desafio com força e entusiasmo. 

 1.2 – Rompemos a hegemonia da alternância em Aveiro 
 

Em 2005, o Bloco havia ficado a escassos 190 votos de eleger uma deputada por Aveiro. 
No ano passado, rompemos com décadas de hegemonia dos partidos da alternância no distrito 
elegendo pela primeira vez um deputado e ficando acima dos 35 mil votos e dos 9%. A nível 
nacional duplicamos o grupo parlamentar, contribuindo para retirar a maioria absoluta ao PS. E, 
mesmo em Aveiro, o PS perdeu um deputado para o Bloco. Mas esta é uma vitória que vale 
muito mais pelo que demonstra e pelo que permite. 
 

A eleição de um deputado é o resultado visível do crescimento orgânico e social de uma 
esquerda socialista, plural e aberta, que não cai em sectarismos redutores. Só uma força viva e 
participada, onde todos os aderentes são chamados à causa e à construção das políticas 
permitiu que, num distrito onde a desigualdade e o desemprego são tão gritantes, tenha agora 
um representante da esquerda socialista no órgão legislativo. 
 

Num sistema de democracia representativa, onde grande parte das decisões que 
afectam as nossas condições de vida são ditadas na esfera do mercado, utilizaremos a 
representação na melhor forma possível para resgatar essas decisões para a esfera da 
democracia e para propor alternativas que melhorem as condições de vida. No plenário, 
seremos ainda a voz de denúncia dos problemas dos trabalhadores e desempregados 
aveirenses e nunca deixaremos de confrontar o governo com a realidade social do distrito. Mas 
a actividade da esquerda socialista não se esgota nos passos perdidos. Se o sistema 
representativo deixa a população fora do Parlamento, utilizaremos essa legitimação 
institucional e formal e estaremos como sempre ao lado da luta popular e dos movimentos 
sociais, sem controleirismos. As restrições do sistema nunca serão um limite à nossa acção, 
mas, uma arma de confronto ao próprio sistema. 
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De igual modo, só esta força dinâmica que se abriu e integrou novos activistas nos 

permitiu – respeitando a autonomia das concelhias – apresentar candidaturas autárquicas a um  
 
 

maior número de concelhos e freguesias, tendo envolvido cerca de um milhar de activistas em 
Águeda, Albergaria-a-Velha, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Espinho, Ílhavo, Oliveira de 
Azeméis, Ovar, Santa Maria da Feira e São João da Madeira e a aumentar o número de eleitos. 
A forte bipolarização baseada na alternância do centrão, derivada de um latente 
presidencialismo das escolhas e da comunicação, assim como o predomínio da capacidade 
financeira e de estruturas de proximidade enraizadas não permitiram, por ora, romper a 
hegemonia do centrão nos executivos camarários. Contudo, relevamos a melhoria dos 
resultados face a 2005 e a capacidade de levar as escolhas da esquerda socialista a um maior 
número de cidadãos. 
 

Nas eleições para uma Europa distante dos cidadãos, os nossos candidatos estiveram 
lado a lado com os trabalhadores das fábricas em dificuldade no distrito, dos desempregados, 
das populações em luta e dos jovens. Também aqui o Bloco levou as suas ideias e activistas a 
quem mais precisava de apoio na luta pela melhoria das suas vidas. 

 1.3 – Um movimento em luta pela hegemonia ideológica 
 

A capacidade de disputa ideológica e política na sociedade é condição essencial para a 
transformação. O sistema dominante assume o modelo perpetuador de desigualdade como o 
único passível de escolha e higienizou todos os espaços da vivência social, removendo a 
discussão política da escola, da universidade, do local de trabalho, da rua, do café. Cumpre-
nos ir à luta: para a construção de alternativa e de um movimento de massas, a discussão 
política é um instrumento fundamental. 
 

Assim, é nosso objectivo dinamizar momentos formais e informais de discussão para 
dentro e para fora. É nossa intenção primordial chamar todos à discussão, à definição de como 
vivemos em sociedade, mobilizando os cidadãos na defesa de uma sociedade mais igualitária, 
justa, solidária e livre de discriminações. Afirmaremos uma agenda de intervenção própria, não 
nos limitando àquela ditada pelo poder, dando prioridade e visibilidade à proposta e iniciativa 
política e ao activismo político junto das populações do distrito. Dinamizaremos ainda as 
campanhas políticas nacionais do Bloco, com uma expressão descentralizadas e adaptadas à 
realidade distrital. 
 

Continuaremos atentos à realidade e aos problemas do distrito, dinamizando 
mecanismos de resposta e intervenção nos mesmos. A capacidade e rapidez de decisão são 
decisivas no confronto político, pelo que esta será uma marca da nossa acção, não rejeitando a 
responsabilidade de tomada de posição política sobre a área inerente à Comissão 
Coordenadora Distrital. 
 

Os movimentos sociais são essenciais à transformação. Respeitando a sua 
independência e autonomia, as suas dinâmicas próprias de acção e afirmação, estaremos 
entrelaçados com a sua intervenção, contribuindo para a alteração da actual correlação de 
forças. 
 

Também a comunicação é um instrumento poderoso nesta luta. O site distrital, bem 
como a sua integração nas redes sociais da internet, assumem-se hoje como um meio de 
comunicação  
 
multi-media consolidado com a actividade do movimento em Aveiro e no país, o trabalhos dos 
seus eleitos, notícias relevantes nacionais e internacionais, agenda de acção, artigos de 
opinião, vídeos, contactos, sendo também uma porta de entrada de informação e de activistas. 
É nossa forte intenção melhorar progressivamente estas plataformas e criar uma newletter 
periódica a enviar por mail para todos os aderentes. 
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 2 – Quem salvou os bancos, não salvará as pessoas 
 

A crise económica de 2008 caiu em cima de uma crise estrutural que Portugal vinha 
enfrentando desde 2003. O número de desempregados atinge valores extraordinários, 
demonstrando a profundidade da crise que, depois de financeira, passa a económica e social. 
 

 
 
Aos pedidos de ajuda por parte dos bancos, os estados foram céleres a dar resposta. 

Esqueceram as restrições orçamentais e abriram os cordões à bolsa. Milhares de milhões de 
euros foram disponibilizados à banca abrindo novas feridas nos défices dos estados. Em 
Portugal ainda estamos para conhecer a totalidade dos impactos nas contas públicas das 
ajudas ao BPN e ao BPP. Contudo, sabemos já que os gastos do estado com estes bancos 
deverão andar na ordem dos 5 000 milhões de euros, quase tanto quanto o estado espera 
receber com as privatizações que anunciou. 
 

As respostas dos estados à banca aumentaram drasticamente os défices públicos. 
Contudo, agora, sem que haja qualquer indicação real de recuperação económica e com 
enormes taxas de desemprego, regressa o discurso da contenção orçamental. Quando foi 
necessário salvar a banca, os estados esqueceram-se dos défices, e agora, quem salva as 
pessoas da crise? 
 

A resposta do Governo de José Sócrates à crise está bem patente no Programa de 
Estabilidade e Crescimento (PEC). O PEC é um ataque aos portugueses e às portuguesas, 
assente em dois factores essenciais: por um lado acentua o ataque aos direitos sociais e aos 
rendimentos do trabalho, por outro lado baseia-se num plano de privatizações que lesa os 
direitos dos cidadãos e condiciona a  
 
acção estratégica do estado na economia. O reacender do Bloco Central demonstra bem o 
cariz das políticas perspectivadas. 

 2.1 – O corte nos salários 
 

Uma das respostas que os estados impõem às pessoas é a da diminuição do custo do 
trabalho. O mesmo se passa em Portugal. José Sócrates, quando diz que pretende congelar os 
salários da função pública até 2013 dá o exemplo para o sector privado. O resultado será uma 
diminuição real dos salários até 2013, com o resultado prático dos salários em Portugal 
continuarem como dos mais baixos da zona euro. 
 

A realidade demonstra que os salários dos portugueses têm sofrido com as crises que 
assolaram o país. Desde 2006 o número de pessoas a ganhar o salário mínimo duplicou e, 
hoje em dia, um em cada três portugueses ganha menos de 500 €. A promessa do Governo de 
José Sócrates de criar uma economia que não tivesse por base o modelo de salários baixos 
ficou apenas na propaganda eleitoral. A realidade é muito diferente e os sinais dados pelo 
próprio Governo indicam que os salários são para cortar. O prenúncio da criação de um 
imposto especial sobre o subsídio de Natal é a demonstração que são os rendimentos do 
trabalho que terão de pagar a crise. 
 

A escolha de Francisco Van Zeller para presidente do Conselho para a Promoção da 
Internacionalização dá um sinal bem claro para os investidores. Van Zeller, que já foi o patrão 
dos patrões, já havia avisado que o modelo de baixo salários era responsável por 25% das 
exportações. A modernidade que o PS diz ter, é a continuidade de um caminho de baixos 
salários a que já assistimos no passado e que é incapaz de construir um Portugal de futuro. 
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 2.2 – O corte nos apoios sociais 
 

A pressão sobre os salários é acompanhada com um ataque aos direitos. O preconceito 
para com quem trabalha e é das primeiras vítimas desta crise porque ficou sem o seu posto de 
trabalho, é enorme. Assim se percebe o discurso da Ministra do Trabalho acusando os 
desempregados de viverem à custa do subsídio de desemprego. Esqueceu-se a Ministra dos 
mais de 200 000 desempregados que não têm acesso ao subsídio de desemprego. 
 

O subsídio de desemprego é um apoio social que resulta de descontos realizados pelos 
trabalhadores na sua vida activa. É um direito de quem descontou e não uma esmola do 
Governo. A alteração das regras de acesso ao subsídio de desemprego, bem como a criação 
de factores de desprotecção dos desempregados, resulta numa clara política de aumento da 
pressão sobre quem trabalha, para a diminuição dos salários e na criação de becos sem saída 
para os desempregados, deixando-os reféns da política empresarial de lucro máximo. 
 

O discurso da inveja social é utilizado também pelo Governo de José Sócrates. A 
cedência ao populismo do CDS-PP fica bem patente na crescente estigmatização dos 
beneficiários do rendimento social de inserção (RSI). A criação de tectos orçamentais para os 
apoios sociais é a marca de uma governação repressiva e anti-social que cria garrotes no 
apoio aos portugueses e às portuguesas vítimas da crise. Como explicará o governo a uma 
desempregada, cujo período de acesso ao subsídio de desemprego tenha terminado, que não 
terá acesso a mais nenhum apoio social porque o tecto orçamental foi atingido?! É a resposta 
do autismo social de um governo que virou à direita. 

 2.3 – As privatizações e a quebra de investimento público 
 

A privatização de sectores estratégicos do estado é apresentada pelo Governo de José 
Sócrates como uma inevitabilidade. Nada mais falso. A demissão do estado das suas funções 
de garante no acesso a serviços públicos essenciais e a redução drástica da sua possibilidade 
de acção estratégica na economia, é um ataque aos portugueses e às portuguesas, de quem 
desiste do presente e hipoteca o futuro. 
 

A estratégia é similar à que já foi seguida no passado: Quando os privados não 
conseguem ter a capacidade de gerar o lucro que desejam, recorrem ao estado para conseguir 
esse objectivo. Isto, num cenário de crise, é ainda mais evidente. É esta a estratégia que 
permitiu a Américo Amorim, com a compra da Galp, tornar-se o homem mais rico de Portugal. 
Foi a venda, ao desbarato, de parte da Galp que lhe permitiu esse aumento da riqueza. O 
plano actual de privatizações é a repetição desta política, sem qualquer repercussão real na 
melhoria das finanças públicas. 
 

A REN e EDP, apenas duas das mais de duas dezenas de empresas que o Governo 
deseja privatizar, deram ao estado ganhos superiores aos que o Governo diz que terá 
anualmente. Outras das empresas a privatizar, como os CTT e a ANA, são empresas modelo 
nos seus sectores ao nível europeu, dando igualmente lucro ao estado. Assim, as privatizações 
propostas não têm qualquer justificação real, apenas a venda ao desbarato de empresas 
estratégicas. 
 

A privatização de empresas estratégicas que cumprem funções essenciais do estado é 
uma demissão do Governo do cumprimento de uma política de futuro para o país e do 
cumprimento de serviços públicos universais para toda a população. A privatização da REN e 
dos CTT são a demonstração do desinteresse do Governo na promoção da coesão territorial 
do país, deixando os portugueses reféns dos privados que ficarão com monopólios naturais 
para gerir. 
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 2.4 – O ataque ao distrito de Aveiro 
 

O número de desempregados tem aumentado consideravelmente no distrito, assumindo 
valores extremamente graves. Os mais de 40 000 homens e mulheres desempregados, 
representam uma taxa de desemprego de 10,8%, bem superior à média nacional. Se o número 
de homens e mulheres desempregados revelam dias negros no desenvolvimento do distrito, 
são também a marca de uma governação falhada e de um país sem rumo. 
 

As políticas defendidas pelo Governo, com o silêncio cúmplice da direita, são um ataque 
aos direitos dos cidadãos do distrito. A política das privatizações será promotora de um 
desenvolvimento ainda mais desigual, a interioridade de alguns dos concelhos do distrito será 
agudizada. 

 
Onde deveriam existir políticas para harmonização do desenvolvimento, são criadas 

facturas a pagar pelos aveirenses. Um dos exemplos é a introdução de portagens nas SCUT. 
Esta medida é aplicada no distrito de Aveiro sem que existam alternativas aceitáveis para os 
habitantes do distrito e sem que tenha existido qualquer política para construção de um serviço 
integrado de transportes públicos. 
 

A degradação dos serviços de saúde, com a escassez de médicos e centralização de 
serviços, é o exemplo do esquecimento a que está votado o distrito. Os tempos de espera nas 
urgências eternizam-se e a criação de melhores infraestruturas, como é exemplo a proposta do 
BE para a construção de um novo hospital em Aveiro, tem a firme oposição do PS e da direita. 
 
A degradação do tecido económico é assustadora, com um elevado número de falências e 
despedimentos colectivos. As alterações às regras de acesso ao subsídio de desemprego terão 
um efeito devastador nos homens e mulheres do distrito que perderam os seus empregos, 
atacando aqueles que são as primeiras vítimas da crise. A perseguição aos beneficiários de 
apoios sociais e a criação de tectos na aplicação desses apoios, agudizaram a criação de 
focos de pobreza no distrito. 

 3 – A alternativa socialista 

 3.1 – Alargamento dos Apoios Sociais 
A Esquerda Socialista tem uma resposta clara para a crise. As respostas têm de ser, em 

primeiro lugar, para aqueles que mais sofrem com a crise que são os homens e as mulheres 
desempregadas. E, por isso mesmo, o BE propõe o alargamento das regras de acesso ao 
subsídio de desemprego. Só respondendo às pessoas podemos ultrapassar a crise. 
 

As previsões mais optimistas do Governo indicam que o número de desempregados, em 
2013, deva ser superior a 600 mil portugueses. Desta forma, é necessário reforçar a política de 
apoios sociais para responder aos problemas de quem já não tem acesso ao subsídio de 
desemprego. Actualmente são já mais de 200 000 homens e mulheres que não têm acesso ao 
subsídio de desemprego, contudo, também não conseguem arranjar trabalho. Desta forma, a 
resposta a estas situações tem de ser uma das preocupações da Esquerda Socialista. 

 3.2 – Trabalho com direitos para todos 
A flexibilidade que era anunciada como a solução para a competitividade da economia 

revelou-se um enorme fracasso. O Bloco de Esquerda sempre defendeu que o relançamento 
do crescimento em Portugal teria de passar pela mudança do paradigma de desenvolvimento e 
não pela precarização dos portugueses. 
 

As alterações ao código de trabalho que foram levadas a cabo pelo Governo de José 
Sócrates desprotegeram os trabalhadores e agudizaram os resultados da crise. Estas 
alterações funcionam, hoje, como um factor de pressão para uma ainda maior desregulação do 
trabalho e uma crescente precarização dos trabalhadores. A lei da rolha regressou às 
empresas, onde quem luta pelos seus direitos, à luz do novo código do trabalho, corre o sério 
risco de ser silenciado. 
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A realidade de hoje é já marcada pela prática que o novo código de trabalho permite. E o 

resultado é que o número de precários aumenta de dia para dia. As pressões laborais 
assumem níveis que Portugal democrático ainda não havia conhecido. A própria economia fala 
mais alto do que a lei: mesmo que uma empresa despeça ilegalmente um trabalhador e isso 
fique provado em tribunal, a empresa pode recusar-se a reintegrar o trabalhador. 
 

Os contratos de trabalho diminuem os prazos e a precariedade já não é apenas visível 
nas camadas mais jovens dos trabalhadores. 
 

A resposta da Esquerda Socialista é a do reconhecimento do trabalho enquanto um 
direito e para ser exercido com direitos. A luta contra a crise é a luta pela estabilidade laboral, 
pela aquisição de experiência ao longo da vida de trabalho, pelo reconhecimento que o posto 
de trabalho é um direito dos trabalhadores e não uma benesse das empresas. 

 3.3 – A defesa dos serviços públicos 
Os serviços públicos de qualidade são a garantia da igualdade e da construção de uma 

sociedade  
 
solidária. O Bloco de Esquerda considera que a luta em defesa dos serviços públicos é uma 
das prioridades na sua acção política. A luta em defesa dos serviços públicos é aquela que 
mais apoio social tem revelado, demonstrando uma consciência social da importância dos 
serviços públicos. 
 

O cenário de crise torna ainda mais importante a defesa dos serviços públicos pois eles 
são o garante do acesso universal a serviços que consideramos essenciais. Em face da 
tentativa do Governo e da direita de ataque aos serviços públicos através da sua privatização 
ou diminuição de qualidade, o BE defenderá o investimento nos serviços públicos e a melhoria 
contínua da sua actividade, respondendo às necessidades das populações. 

3.4 – Consciência Social e Redistribuição da Riqueza 
As notícias recentes da banca norte-americana demonstram que a crise não é igual para 

todos. Aliás, a frase de que a crise é uma oportunidade ficou bem patente na especulação que 
esse banco realizou sobre os seus clientes, ganhando dinheiro com os desastres dos negócios 
que tinha indicado como serem rentáveis. É hora de acabar com as facilidades para aqueles 
que nos meteram nesta crise. O estado não pode salvar os bancos e não exigir nada em troca. 
 

O Bloco de Esquerda defenderá a taxação das mais-valias bolsistas acabando com uma 
realidade que permitia um regime de excepção aos lucros da especulação bolsista. 
Defenderemos, igualmente, o fim dos off-shores que foram dos principais responsáveis da crise 
financeira e que representam buracos negros no mercado financeiro internacional, 
representando focos enormes de descapitalização das economias nacionais. 
 

O Bloco de Esquerda exige a aplicação de regras de redistribuição da riqueza através da 
criação de um imposto sobre as grandes fortunas, exigindo a quem muito tem que contribua 
para aqueles que têm muito pouco. 

 3.5 – Investimento Público 
José Sócrates indicou, na campanha eleitoral das eleições legislativas, que o que 

diferenciava a Esquerda da direita era a visão do investimento público como saída para a crise. 
Olhando para esta bitola, percebemos que José Sócrates, respeitando as suas palavras, 
colocou na gaveta as políticas de esquerda quando deixou de lado o investimento público. 
 

A Esquerda Socialista considera essencial a acção do estado na dinamização da 
economia. Num cenário de crise esta é a solução para retomar o crescimento económico. 
Assim, o Bloco de Esquerda apresentou um plano de reabilitação urbana que prevê a 
redistribuição do investimento público por todo o país, promovendo a dinamização da economia 
de uma forma extremamente descentralizada, e resulta numa clara melhoria da qualidade de 
vida das populações. 
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 4 – Desafios futuros 

 

O crescimento do Bloco é essencial para a criação da Esquerda Grande a que nos 
propomos. A conquista de maior apoio social terá lugar na luta contra Programa de Estabilidade 
e Crescimento, na luta contra cada uma das suas medidas. É com a apresentação de 
alternativas, juntando vozes contra estas políticas neoliberais que afirmaremos valores de 
Esquerda na sociedade. 
 

É na defesa de serviços públicos, na luta por mais direitos laborais, no combate ao 
conservadorismo que construiremos um programa Socialista que responda à crise e trace 
rumos para o futuro. As alianças que conseguirmos construir serão essenciais para que  

 
 
tenhamos sucesso. Assim, as presidenciais serão o espaço para construirmos pontes sobre 
estes valores, trazendo outros para as nossas lutas, ganhando apoio social para as nossas 
posições. 
 

A disputa pela afirmação de um programa Socialista é essencial e marcará o nosso futuro. 
A Esquerda Grande é a possibilidade de transformação social que pretendemos e só a 
conquistaremos com a acção de todos os activistas, em todos os momentos, em todos os 
espaços representativos. Esse é o caminho, esse é o desafio. 
 

Composição da Lista: 
Efectivos: 

1 Pedro Filipe Soares 5 João Dias 9 Claudia Ribeiro 

2 Nelson Peralta 6 Rosa Vale 10 Ivar Corceiro 

3 Eva Braga 7 Nuno Serrano 11 Virgínia Matos 

4 Joaquim Dias 8 Fabian Figueiredo 12 Ricardo Fonseca 

 
 
 
 
 
Suplentes:  

1 Helena Oliveira 6 Patric Figueiredo 11 Raquel Vidinha 

2 Luis Sá 7 Tânia Martins 12 André Prata 

3 Valentino Alves 8 Carlos Pais 13 Carla Silva 

4 Joana Dias 9 Catarina Gomes 14 Sergio Cunha 

5 Cláudio Larraz 10 Eduardo Silva 15 Diogo Barbosa 

 
 

 

 


