
Vencer a Austeridade, Mudar de Futuro 

 

1 – Resgatar o Futuro 
 
O legado da troika é um cenário devastador de destruição. No fim de 2012, a economia portuguesa 

terá regressado ao ano 2001, dando conta do retrocesso a que as políticas de austeridade estão a 

atirar o país. Este caminho não tem saída e não está a resolver nenhum dos problemas das contas 

públicas. Desde a entrada da troika, a dívida pública aumentou, prevendo-se que atinja os 18% no 

final de 2012. A troika promove um regresso ao passado e não é alternativa à crise, antes agrava a 

crise. 
 
A troika impôs-se ao país em 2011 com um enorme embuste: “não havia dinheiro para os salários”. 

Nada mais falso! Quem utiliza esta argumentação escolhe deliberadamente colocar-se do lado dos 

credores, mesmo que ilegítimos. Nos primeiros meses de 2011 a receita fiscal estava acima da que 

tinha acontecido no ano anterior, por isso, é falso que não houvesse dinheiro para pagar salários. O 

problema é que em Junho desse ano o país teria de fazer um grande pagamento ao sector financeiro, 

que tinha feito um enorme ataque especulativo à dívida pública, e não conseguia fazer esse paga-

mento sem um endividamento adicional. Assim se percebe: não havia dinheiro era para pagar aos 

credores. Mas, em vez de se escolher a renegociação da dívida, escolheram abrir as portas do país à 

troika e ao seu memorando. Para defender os interesses dos credores, impuseram a austeridade às 

pessoas. 

 

O PS abriu o caminho para a austeridade e, num ato de submissão perante a chantagem dos credo-

res, não hesitou entregar o país ao fanatismo da troika. O PS continua refém de um memorando 

injusto e que atira o país para a recessão e o desemprego. O seu compromisso com o memorando é a 

desistência de uma política que crie emprego, promova o crescimento económico e defende a Saúde 

e Educação Públicas. 

 

O Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas quer ser o bom aluno da troika e os resultados 

estão à vista: recessão em 2012 de 3,3% e uma taxa de desemprego de 15,2%, chegando aos 36,6% 

de desemprego jovem. Quem semeia austeridade, colhe recessão e desemprego. Quem insiste na 

austeridade condena o país ao empobrecimento e agrava os problemas do país. O programa do 

Governo é cortar, cortar, cortar: nos direitos, nos salários, na saúde, na educação, na cultura, etc.. A 

austeridade é a imposição de sacrifícios às pessoas para recompensar a especulação dos mercados 

financeiros. É preciso dizer basta! 

 

À Esquerda, o desafio é o da construção da alternativa mobilizadora, capaz de romper com o memo-

rando da troika. O Bloco de Esquerda assume esse desafio e quer resgatar o futuro dos portugueses 

das mãos do Governo da troika. Assim é no país, assim será no distrito de Aveiro: Juntar forças 

para romper com a austeridade, a recessão e o desemprego; Juntar forças para construir a alternativa 

de crescimento económico, de criação de emprego com direitos, de defesa da Saúde Pública e da 

Educação Pública; Juntar forças para vencer a ditadura dos credores. 

2 – A austeridade ataca o distrito de Aveiro 

2.1 – Uma economia em agonia 
 

O desemprego avança no distrito de Aveiro acima da taxa de desemprego nacional. As últimas 



estatísticas conhecidas dão conta da brutalidade dos números: no distrito de Aveiro há mais de 80 

000 homens e mulheres desempregados. Um enorme flagelo que atinge principalmente os jovens: 

um em cada três jovens até os 34 anos está desempregado. A economia não apresenta respostas para 

a geração mais formada de sempre no nosso país. 

 

O Governo não tem qualquer solução para a criação de emprego. Bem pelo contrário, tem atacado 

os rendimentos das famílias e apresenta como objetivo baixar salários. Esta receita ficou bem 

vincada nas palavras de António Borges, o ministro sombra encarregue de realizar as privatizações. 

Os salários dos portugueses, que já são dos mais baixos na Europa, estão sob ataque. 

 

O distrito de Aveiro conhece bem a política dos baixos salários e sabemos como não é saída. Quem 

escolhe responder ao desafio da melhoria da competitividade pela redução dos salários, escolhe o 

caminho dos cortes sem fim, até que no nosso país se implemente o modelo de exploração asiático. 

Esse é o caminho em que os filhos viverão pior do que os seus pais, apesar de terem mais formação 

académica. Este é o modelo que não aproveita as capacidades dos portugueses e que desiste do 

caminho do crescimento e da criação de emprego. 

 

O número de falências de empresas continua a aumentar, dando conta de uma enorme destruição do 

tecido industrial. Segundo as últimas previsões, as falências irão aumentar 25% durante o ano de 

2012, o que demonstra que este caminho é insustentável. Particularmente no sector do comércio, o 

aumento do IVA na restauração teve um impacto devastador. Este Governo aprofunda a crise com as 

suas políticas, em vez de soluções, cria mais complicações. 

2.1 – O aumento da precariedade 
 

O desemprego funciona como a grande chantagem para a retirada de direitos laborais e para a 

universalização da precariedade. Os liberais argumentam que “é melhor ter um emprego precário, 

que não ter emprego nenhum”, num caminho que só termina quando os direitos laborais tiverem 

desaparecido. A crise torna-se a grande oportunidade para quem quer aumentar a exploração. 

Quanto maior é a taxa de desemprego, maior será esta chantagem. A realidade demonstra como esta 

chantagem é falsa pois, na última década, a cada alteração do código de trabalho seguiu-se um 

aumento do desemprego e da precariedade. O problema não é quem trabalha ter direitos a mais, é 

exatamente ter direitos a menos. É preciso responder com toda a convicção a este ataque: se não há 

emprego, é porque o Governo escolheu a austeridade e com ela ataca a economia e as pessoas, é 

porque prefere legislar para facilitar despedimentos em vez de o fazer para criar empregos e 

defender direitos. 

 

O Governo e a troika teimam em não querer ver a realidade. O recente aumento do desemprego, 

mesmo depois da aprovação de legislação que facilita os despedimentos, continua a ser explicado 

por uma suposta rigidez do mercado de trabalho. Esta é a mentira que promove a precariedade e faz 

aumentar o desemprego. 

 

A precariedade é o rolo compressor dos direitos de quem trabalha. Hoje, assistimos a gerações que 

vivem a prazo, sem saber com o que poderão contar no dia de amanhã. O nosso país desperdiça a 

sua geração mais formada entre a precariedade e o desemprego. No nosso distrito a realidade é 

idêntica, com o proliferar das Empresas de Trabalho Temporário, mesmo para postos de trabalho 

que exigem qualificações elevadas. 

 

O Governo PSD/CDS não responde ao desemprego com medidas efetivas de criação de emprego 

mas sim com medidas que entregam as vidas dos jovens à precariedade. A política do medo impera 

sobre os trabalhadores sobretudo na geração mais jovem que não tem acesso a um emprego com 



direitos e vê as promessas de uma carreira com futuro quebradas. Os mesmos que propagandearam 

o mérito entre uma geração e lhe garantiram o sucesso apresentam agora o desemprego, a 

precariedade ou a emigração como resposta. 

 

As soluções que o governo apresenta com a criação de mais estágios, contratos temporários, 

acumulação do subsídio de desemprego e salário não são medidas de combate ao desemprego mas 

sim medidas de desvalorização de salário. A única solução apresentada aos mais jovens é trabalhar 

mais, com menos dinheiro e sem direitos. São inaceitáveis situações como as apresentadas no IEFP 

a trabalhadores qualificados, para licenciados e mestres, salários de 500 euros. São carreiras em 

saldo de vidas a prazo. Não permitiremos que este ataque flagrante ao valor do trabalho seja 

perpetuado. 

 

As medidas apresentadas no programa “Estímulo 2012” são uma forma evidente de reduzir salários. 

Nós não compactuamos com estas medidas, o dinheiro dos nossos impostos não pode ser empregue 

em medidas que apenas favorecem a acumulação de riqueza dos empregadores e retiram direitos 

aos trabalhadores.  

 

Também o programa “Impulso Jovem” apenas acrescenta precariedade à precariedade. O aumento 

de estágios e redução da TSU previstos servem a redução do valor do trabalho, apresentando como 

única solução a rotatividade de estagiários e não garantindo vínculos de trabalho. 

 

Não aceitamos a precariedade e os baixos salários como uma inevitabilidade. Exigimos medidas de 

criação de emprego concretas, emprego com direitos e a inclusão de trabalhadores nos quadros das 

empresas. Estaremos junto dos trabalhadores e continuaremos o nosso trabalho de denúncia perante 

as situações de exploração, como tantas as relatadas no nosso distrito. 

2.2 – O ataque aos serviços públicos 
 

A dívida é a chantagem para o ataque aos serviços públicos. “Só podemos ter aquilo que podemos 

pagar” diz-nos Passos Coelho, justificando os cortes na Saúde e Escola Públicas. Esta frase, dita em 

2012, o ano em que pagaremos mais por juros aos mercados financeiros do que gastaremos no 

Serviço Nacional de Saúde, demonstra a posição ideológica de quem aceita cortar no que é 

essencial, para não cortar no que é a especulação financeira. 

 

O ataque ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a ser brutal no nosso distrito. A par de um 

enorme aumento das taxas moderadoras, assistimos a novos cortes na rede hospitalar, com uma 

clara redução da qualidade de serviço. A nova carta hospitalar apresentada pelo Governo dá conta 

das intenções para o distrito de Aveiro: Hospitais de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e 

Águeda vão todos perder serviços. Este Governo coloca cada vez mais dificuldades aos habitantes 

do distrito de Aveiro para terem acesso a cuidados de saúde. O Governo quer desmantelar o SNS e 

no distrito de Aveiro esse intuito é claro. 

 

A redução do orçamento para a Educação Pública vai na mesma direção, feito por um Governo que 

parece ter aversão a tudo o que é público. A criação de mega agrupamentos é uma insistência na 

insensibilidade de quem não compreende que há uma degradação da qualidade de funcionamento 

do ensino com escolas de dois ou três mil alunos. Errar é humano, insistir no erro, é Crato. 

 

Os cortes na Escola Pública estão a colocar enormes dificuldades no funcionamento das escolas. A 

redução de funcionários e professores que este Governo prevê irá agudizar estes problemas. O 

Governo tem na redução de funcionários afetos ao Ministério da Educação o principal contributo 

para a redução de funcionários públicos acordada com a troika. Mesmo que, para isso, se coloque 



em causa a Escola Pública. É o cortar, custe o que custar, que Passos Coelho prometeu. 

 

A Universidade de Aveiro é também reflexo dos cortes na Educação. Esta universidade, que foi das 

primeiras a escolher o modelo fundacional, demonstra graves problemas nas respostas aos 

problemas atuais. O abandono de alunos, incapazes de fazer frente às exigências económicas para 

continuarem com os estudos é um dos exemplos, mas, não o único. As regras para a Ação Social, 

impostas pela tutela, parecem ter como objetivo mais a exclusão do que a inclusão. A redução das 

verbas para bolsas de investigação são outros dos exemplos e dão conta de um Governo que não 

cuida do futuro do país. 

 

Um Governo que não cuida do que nos é essencial, é um Governo que falha ao país. Isso ficou 

visível também quando menosprezou a Cultura ao não lhe dar, sequer, o relevo de um Ministério 

próprio. Esse desprezo também se sente no nosso distrito, onde o abandono dos agentes culturais só 

é, de algo forma, minorado pela capacidade que distrito de Aveiro sempre teve para ultrapassar as 

dificuldades. Mas, é notória a inexistência de espaços capazes de responder às necessidades das 

populações para a criação e o usufruto da Cultura. 

2.3 – As privatizações à nossa porta 
 

O Governo pretende privatizar à água em Portugal. Este é um enorme ataque às pessoas, utilizando 

o acesso a um bem essencial à vida. Privatizar a água é torná-la numa mercadoria, colocar-lhe um 

preço em função do lucro de quem a quiser vender. O resultado desta escolha, profundamente 

ideológica, será um aumento brutal do preço da água, para favorecer os lucros aos privados. 

 

Também grande parte das autarquias do nosso distrito tem tido uma posição negligente para com a 

população no que respeita ao acesso à água. Recentemente oito municípios do nosso distrito 

prorrogaram a concessão da captação de àgua, por dez anos, à empresa Águas do Vouga, S.A.. Esta 

parceria constiuí um verdadeiro negócio fraudulento que sustenta o lucro colossal de privados e 

obriga ao pagamento de taxas abusivas por parte da população.  

 

Recusamos que um bem precioso e essencial à vida seja submetido a uma lógica mercantilista. 

Assim como, recusamos a liberalização do mercado do gás e da eletricidade. As necessidades da 

população não podem ser alvo de especulação e garante de lucro. 

 

O Governo condena, também, o direito à mobilidade dos cidadãos. Após as reduções de horários e 

fecho de algumas linhas de comboio, o Governo agenda a privatização da CP. Terminar o serviço 

público implica tornar os utentes reféns das regras dos privados, sujeitá-los ao aumento de preços e 

redução de serviços. Defendemos que o Estado deve assegurar o direito à mobilidade, acabar com 

os serviços publicos é retirar direitos de acesso aos cidadãos. 

 

O Bloco de Esquerda, insurge-se igualmente contra a privatização dos CTT’s, que representa, quer 

no país quer no distrito, uma anulação do serviço público de cariz social.  

 

Não aceitamos a entrega de sectores estratégicos e essenciais a privados que apenas favorecem os 

interesses lucrativos e monopolistas. O Governo não pode rasgar o contrato social para se tornar um 

mero mediador de interesses mercantilistas favorecendo aqueles que vivem acima das nossas 

possibilidades. 



3 – Um programa para vencer a austeridade 

3.1 – Em defesa dos direitos 
 

As crises são os espaços privilegiados de ataques aos direitos. “Não há direitos adquiridos” é uma 

frase histórica, que já foi repetida por vários dos ministros deste Governo. Este pensamento é 

destruidor das grandes conquistas das sociedades, uma das mais importantes, a Democracia. 

Percebemos pela Grécia ou pela Itália, como o que era impensável aconteceu, e como a Democracia 

foi colocada numa gaveta. Hoje, os governos desses dois países não foram eleitos pelos seus povos, 

antes exigidos pelos mercados financeiros. Mas, a ideia de que a cada momento se recomeça a 

história e, por isso mesmo, se colocam em causa todos os direitos que foram adquiridos, é a 

presunção de quem quer fazer tábua rasa de décadas de desenvolvimento. Por isso mesmo atacam a 

Escola Pública, o SNS, etc., por isso mesmo querem condenar quem trabalha à precariedade. 

 

É preciso ter memória e defender o que são as conquistas de décadas, o que é o legado de Abril. 

Não deixaremos que se reescreva a história apenas com a pena do capitalismo e da austeridade. É 

esse um dos desafios que a equipa que se apresenta como candidata à Comissão Coordenadora 

Distrital de Aveiro toma como principal. Porque a hegemonia da austeridade tem de ser rompida 

para não destruir os valores que nos dão identidade enquanto sociedade. Disputaremos o senso 

comum e a sua composição ideológica. Para isso pretendemos alargar muito os espaços de diálogo, 

de debate político, de ativismo social. Pretendemos um Bloco aberto à sociedade, que com ela 

evolua, e que nela seja agente de transformação. Porque a defesa dos direitos, pressupõem a sua 

consciência e valorização, bem como a criação de barreiras ideológicas ancoradas em pontes fortes 

na sociedade. 

3.2 – Pela modernidade, contra a barbárie 
 

A disputa ideológica é constante e tem vários protagonistas. No nosso distrito, assistimos 

recentemente à tentativa de criar aceitação popular para um espetáculo bárbaro que são as touradas. 

O Bloco tem-se envolvido em movimentos de contestação a estas iniciativas e assim continuaremos 

a fazer. Sem sectarismos, procurando as mais amplas alianças, mas sem esmorecer nesta luta pela 

modernidade. 

 

Mas, a defesa dos direitos dos animais, não se esgota no movimento contra a realização de touradas. 

Infelizmente, há ainda muito caminho a percorrer e parte dele tem de ser realizado também pelas 

entidades públicas. O Bloco tem denunciado o desrespeito dos direitos dos animais em vários canis 

e apontado para as deficiências destas estruturas no distrito. Esta é uma luta, em primeiro lugar, pelo 

cumprimento da lei, que muitas vezes é ignorada ou incumprida. Por outro lado, é a disputa pela 

evolução das consciências e sensibilidades, algo que sendo mais demorado, não é menos 

importante. Esta equipa pretende ser agente de transformação em defesa dos direitos dos animais. 

 

A definição de um Estatuto Jurídico dos Animais é algo que o Bloco de Esquerda irá elaborar, para 

apresentar enquanto proposta legislativa. É inaceitável que o quadro jurídico português continue a 

considerar os animais como objetos. Esta facto demonstra que há necessidade de fazer evoluir o 

pensamento da sociedade sobre esta matéria, de forma a proteger os animais e a dar-lhes a devida 

correspondência jurídica. 

3.2 – Mais Bloco contra a austeridade 
 



A luta contra a austeridade implica um reforço da capacidade de influência social do Bloco de 

Esquerda. Este é o desafio de aprofundamento das organizações concelhias e na mobilização pela 

transformação da sociedade. Esta equipa reforçará o relacionamento entre a Coordenadora Distrital 

e as organizações concelhias, porque esse é o caminho para uma resposta mais forte contra a 

austeridade. 

 

A Coordenadora Distrital levará a cabo, anualmente, um conjunto de debates, alargados à 

sociedade, capazes de enriquecer a análise do distrito e as respostas à crise. 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 objetivo dinamizar momentos formais e informais de 

discussão para dentro e para fora. É nossa intenção primordial chamar todos à discussão. 

 

A realização do Socialismo 2012 no distrito de Aveiro é um enorme desafio, mas, também, a 

possibilidade de difundir uma outra faceta do Bloco que ainda não tinha passado pelo nosso distrito. 

Este desafio obrigará ao envolvimento de todos os ativistas do Bloco para que seja um sucesso. Será 

o primeiro grande espaço de debate promovido pela Distrital e dará nota de um Bloco aberto à 

sociedade e aos movimentos sociais. 

 

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 trabalho dos seus eleitos, 

notícias relevantes nacionais e internacionais, agenda de acção, artigos de opinião, vídeos, etc.. 

Contudo, o site distrital, no seu formato atual, tem já vários anos. Cumpre-nos garantir a sua 

atualização para uma versão mais moderna e funcional, reforçando a aposta em novas formas de 

comunicação. 

3.3 – Romper com o conservadorismo, defender as liberdades 
 

O ataque conservador é enorme e coloca em causa várias liberdades. Um dos grandes debates tem 

sido, por exemplo, sobre a liberdade na internet. O Bloco de Esquerda assume-se defensor de uma 

internet livre e livre de controlo sobre conteúdos. Na era em que a internet se assume como um dos 

pilares da Liberdade, não aceitamos que lhe seja colocada nenhuma restrição. Por isso mesmo 

defendemos a implementação de acesso livre e gratuito à internet nas zonas urbanas em todo o 

distrito. Na era do digital, o acesso à internet (indispensável na relação com várias administrações 

públicas, como a fiscal, por exemplo) é um dos direitos de cidadania. 

 

Rejeitamos o discurso paternalista sobre os jovens. Defendemos o voto aos 16 anos para a 

emancipação dos jovens. Este direito respeitaria um dos princípios básicos da Democracia: a 

representação é daqueles que pagam impostos, que são considerados ativos da sociedade. É de 

realçar que aos 16 anos as pessoas são consideradas maiores para julgamento, é a idade legal para 

trabalhar e podem ser contribuintes autónomos. 

 

Defendemos a despenalização das drogas leves. O Bloco conseguiu a descriminalização há mais de 

dez anos após a primeira lei portuguesa para a legalização da canábis. Esta lei foi chumbada, mas a 

descriminalização passou, trazendo para a lei o princípio de que o consumidor não é um criminoso. 

É necessário terminar o caminho que foi iniciado, terminando com a penalização das drogas leves, 

que são muito menos nocivas do que o álcool e do que o tabaco. 



4- Construir alternativas, romper a alternância 
 

As eleições autárquicas que se aproximam disputar-se-ão num contexto ímpar. Em primeiro lugar, 

porque o caminho da troika já nos terá atirado para o segundo pacote de resgate. Por outro lado, 

porque existe a intenção de mudar lei eleitoral autárquica por parte de PSD e PS. Por último, porque 

existe um ataque do Governo ao poder local através da reorganização administrativa. 

 

A troika também bateu à porta das autarquias. O recente memorando entre o Governo e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses é disso um exemplo. O resultado é um aumento 

brutal de impostos e taxas municipais, bem como de bens essenciais como a água. A alternância do 

centrão deixou os municípios com dívidas assinaláveis e agora querem passar a fatura aos 

munícipes. As autarquias, que poderiam servir para amortecer o impacto da crise na vida das 

famílias, estão a tornar-se agentes da austeridade. Esta escolha abre novos espaços para combate 

político à Esquerda. 

 

A alteração do mapa administrativo é exemplificativo da vontade do Governo em atacar o poder 

local e a sua proximidade aos cidadãos. O Bloco bater-se-á pela realização de referendos que 

garantam o cumprimento da vontade das populações e não a vontade dos arranjos políticos. Esta 

será uma luta pela Democracia, tal como a que existirá quando for apresentada a revisão à lei 

eleitoral autárquica, que se prevê ser uma forma de proteger o centrão na secretaria. 

 

É, por isso, fundamental o Bloco apresentar-se às eleições autárquicas com programas eleitorais 

claros e listas fortes. Para isso o Bloco irá a eleições com listas próprias onde possível. Se, em 

algum local, existir a possibilidade de criar convergências programáticas com movimentos de 

cidadãos que representem genuínas expetativas de mudança e programas coerentes com os seus 

princípios favoreceremos esse caminho. Esta é a resposta do Bloco para romper com a alternância, 

numas eleições tradicionalmente difíceis, mas igualmente desafiantes. 
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