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Bloco de Esquerda 

 

Candidatura à Comissão Coordenadora Concelhia de Aveiro 

Eleições a 22 de março de 2014 

 

 

Candidatura “Vencer a austeridade, criar a alternativa” 

 

1 - Odete Costa 
Química, 31 anos 

2 - António Neto 
Engenheiro, 42 anos 

3 - Nelson Peralta 
Biólogo, 32 anos 

4 - Virgínia Matos 
Assistente técnica, 35 anos 

5 - Nuno Orestes 
Engenheiro Telemático, 31 anos 

6 - João Dias 
Engenheiro Mecânico, 31 anos 

7 - Rita Baptista  
Farmacêutica, 33 anos 

8 - Hugo Ferreira 
Advogado Estagiário, 25 anos 

9 - Gonçalo Gonçalves 
Professor, 36 anos 

10 - Carla Lima 
Professora, 43 anos 

11 - João Catarino 
Técnico de multimédia, 32 anos 

12 - Ivar Corceiro 
Técnico de Video e Cinema, 42 anos 

13 - Celme Tavares 
Funcionária pública, 39 anos 

14 - Rui Oliveira 
Músico, 39 anos 

15 - Sandra Vinagre 
Professora, 37 anos 

 
Candidatos/as suplentes: 

1 - Ana Isabel Alexandre 
Técnica Superior Segurança Social, 42 anos 

2 - Jerónimo Dias 
Oficial de justiça, 51 anos 

3 - Miguel Ataíde 
Empresário, 36 anos 

4 - Nádia Cardoso 
Mediadora de seguros, 39 anos 

5 - Daniel Rocha 
Técnico de relações internacionais, 27 anos 

6 - Bruno Soares 
Estudante, 29 anos 
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Vencer a austeridade, criar a alternativa 

 
 “…algo tem de ser feito. É indispensável quebrar, no plano político, o círculo vicioso de 

um rotativismo ao centro, onde todos falam de mudança mas nada se transforma. E é 

vital para a qualidade da nossa democracia recuperar para a esfera da política quantos 

dela foram excluídos ou se vêm afastando”. Começar de Novo, 1999 

 

1. Um partido de massas em movimento 

O Bloco de Esquerda integra a esfera da luta popular que busca alternativas ao capitalismo, afirma 

a centralidade do trabalho, as lutas do ambientalismo, do feminismo, dos direitos LGBT, do direito 

às migrações, da igualdade e da liberdade. Vamos à raiz dos problemas. Não desistimos de nada 

nem de ninguém. Não secundarizamos lutas, não secundarizamos vidas. Fazemos todas as lutas e 

a luta toda. Nascemos para “correr por dentro e por fora”. Assim continuamos, a dar o melhor nas 

instituições da democracia e nos movimentos sociais. A esquerda socialista que luta por todas as 

emancipações. 

A VIII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda estabeleceu como objetivo “criar o espaço para 

garantir que a base de um partido de massas seja constituída por muito/as ativistas organizado/as 

em permanência e em rede”. Já antes tínhamos definido “ser um partido de massas para a luta 

emancipatória de quem é explorado e oprimido na sociedade capitalista”. Escolhas reforçadas nas 

recomendações da recente II Conferência Nacional do Bloco. 

A escolha por um partido de massas é essencial para o enraizamento do partido-movimento, para a 

sua afirmação e para a capacidade de aplicação das suas políticas. No concelho de Aveiro esse 

esforço tem sido feito, sendo o crescimento do número de aderentes a sua consequência, com um 

aumento de 92% em 2006/07, 148% em 2008/09, 30% em 2010/11 e 42% em 2012/13, 

certamente um caso de relevo a nível nacional. Apenas um partido aberto pode ambicionar ao 

crescimento orgânico, mas não basta. Foi necessário mais, um partido interventivo e atuante, que 

esteve e estará no centro da luta social, lado a lado nos movimentos e nas organizações dos 

trabalhadores, por exemplo nas manifestações do “Que se lixe a troika” e na luta dos trabalhadores 

da MoveAveiro. Foi ainda necessário um partido com uma política ativa de recrutamento. 

A este crescimento orgânico correspondeu uma maior responsabilidade dos aderentes. Reflexo 

disso mesmo é que nos últimos anos no concelho, o Bloco foi representado na Assembleia 

Municipal e/ou em debates por doze ativistas, tendo muitos outros participado ativamente na vida 

quotidiana do partido. Correspondeu também a uma democratização contínua e a uma 

intensificação da participação dos aderentes no Bloco em Aveiro. Urge no entanto revitalizar o 

trabalho do Bloco na Universidade de Aveiro num momento em que muitos são excluídos do ensino 

pelos cortes sociais, pelo elevado desemprego e pelas propinas, e quando o ataque à ciência e aos 

cientistas se acentua.  

Uma política ativa de adesões apenas está completa com práticas ativas de integração e de 

discussão política e ideológica. Assumimos continuar esse caminho que tem sido trilhado em 

Aveiro. Em resultado, propomos um alargamento da próxima CCCA dos atuais 13 para 15 

elementos. O Bloco não é só os seus órgãos dirigentes. Assim, cientes das dificuldades dos 

próximos dois anos, assumimos a continuidade do projeto que tem sido desenvolvido, disponíveis a 

novas aprendizagens e à adaptação e contínua evolução das práticas, nomeadamente no sentido 

do aprofundamento assembleário das mesmas. 
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2. Aveiro: os serviços públicos e a democracia sob ataque 

Nas eleições autárquicas foi possível uma candidatura ampla, aberta e participada, apresentando 

candidatura a nove das agora dez freguesias, 99% da população do concelho. Não tendo sido 

possível apresentar lista em São Jacinto, o trabalho para superar essa dificuldade persiste como 

objetivo. Apenas um enorme trabalho de militância permitiu envolver centenas de aderentes e de 

simpatizantes. A participação permitiu ela própria uma maior mobilização e galvanização, 

contribuindo ainda para o crescimento orgânico e da base social do partido-movimento. 

Juntamos na candidatura muitos ativistas sociais e cidadãos e cidadãs com trabalho quotidiano no 

mundo associativo. É também esse o retrato de um partido que corre por dentro e por fora. 

Procuramos uma campanha diferente contra o cinzentismo instalado, com espaço e liberdade para 

a criatividade. As iniciativas que outrora chamaríamos “iniciativas à Bloco” – mas que 

genericamente perdemos a capacidade de realizar – mostraram ser uma forma válida e eficiente de 

transmitir mensagens políticas, mas não só. Recuperam as nossas origens de partido-movimento, 

de irreverência e insubmissão ao institucionalismo vigente. São um mecanismo de contacto e 

diálogo com a população. 

O Bloco de Esquerda perdeu cerca de 1% nas votações para a Câmara e Assembleia Municipal. 

Elegeu um deputado municipal. Com o decréscimo de votos perde o segundo que quatro anos 

antes tinha sido eleito por uma diferença de 32 votos. Elegeu uma vogal para a Assembleia de 

Freguesia de Glória e Vera Cruz. Em Esgueira perde o único eleito por 24 votos, quando antes o 

tinha elegido por 20. Em Cacia fica também perto da eleição, a 22 votos. 

A direita apresentou-se em duas candidaturas autárquicas, fruto de lutas de poder e da crise de 

legitimação social dos partidos da austeridade. Ambas optaram pelo populismo como força motriz, 

mas de natureza distinta. Ribau Esteves, candidato oficial PSD/CDS/PPM, assumiu o discurso da 

política enquanto esfera de gestão e não de escolhas políticas, querendo apresentar-se como o 

melhor gestor. A sua saída de Ílhavo acarretou uma perda de 19% na votação do PSD, reflexo da 

sua política centrada na auto-promoção. Élio Maia, presidente recandidato, fez do discurso anti-

partidos o centro da sua campanha, quando a sua própria candidatura representava o pior dos 

partidos do sistema: o financiamento ilegal da sua candidatura anterior. 

A candidatura do PS, protagonizada por Eduardo Feio, recusou assumir questões centrais à 

esquerda como a recusa da privatização das águas – onde tem responsabilidades –, mesmo 

quando desafiado a fazê-lo pela candidatura do Bloco. O seu novo líder concelhio definiu como 

prioridade de alargamento “atrair muito da boa gente que andava investida nesse movimento [de 

Élio Maia]”, necessitando de justificar antes que “não se trata de fazer um namoro a esse CDS”. 

A democracia foi a primeira vítima da vitória da coligação de direita recauchutada. A atuação de 

António Nogueira Leite como Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro colocou em evidência o 

desprezo que a burguesia nutre pela democracia. Mas a situação é mais grave já que foram 

retirados direitos políticos às oposições, capacidade de intervenção aos cidadãos e cidadãs do 

concelho e garantiram-se normas que permitem silenciar críticos internos. Nesta matéria Aveiro 

não é exceção ao novo ciclo político e económico. Quem impõe um modelo económico que privatiza 

serviços públicos, que ataca o trabalho, que ataca os moradores dos bairros sociais, necessita de 

reduzir a intensidade da democracia e do escrutínio popular. 

O modelo da coligação de direita em Aveiro está alinhado com o do país. Ribau Esteves baseou a 

sua candidatura na esfera da gestão, em particular na capacidade absoluta de resolver o problema 

da dívida. Agora proclama o discurso já tão gasto de que a situação financeira é pior que a que 

imaginava pelo que não poderá cumprir o seu programa, abrindo-o ao aumento de impostos. Aliás, 

a sua primeira medida foi precisamente o aumento do IRS à população do concelho. A situação é 

ainda mais absurda já que a autarquia foi governada pelo PSD/CDS-PP nos últimos oito anos. 

Muitos dos executantes e responsáveis por essa governação estão agora nas bancadas da nova 
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maioria PSD/CDS-PP. A privatização de serviços públicos, como a MoveAveiro, é outra das linhas 

traçada pela coligação de direita em Aveiro, assumindo a possibilidade de vários despedimentos. 

Aveiro e os Aveirenses precisam de uma oposição que apresente uma verdadeira alternativa a 

estas opções. A atividade do Bloco no concelho, quer nas Assembleias quer na luta social, deve ter 

relevância e capacidade de marcar a agenda e de fazer movimento. Não pode ficar enredado na 

agenda do poder, embora também aí deva desenvolver todos os esforços para alcançar vitórias. É 

missão do Bloco contribuir para a construção de alternativas, de combater a austeridade 

permanente e o desmantelamento do Estado Social e dos serviços públicos. 

Estaremos em todas as lutas. É nosso objetivo transformar essas lutas em propostas concretas. 

Continuaremos o nosso caminho contra a promiscuidade política-futebol-imobiliário que marca tão 

fortemente as forças políticas em Aveiro. A transparência e a participação são condições 

necessárias no combate à corrupção e ao tráfico de influências. A participação aprofunda a 

democracia e permite uma defesa mais eficaz do interesse público. Renovamos o compromisso com 

o programa eleitoral autárquico que queremos transformar em propostas para as quais queremos 

alcançar maiorias. 

 

3. Novo Ciclo Político e Económico 

A falência da Lehman Brothers e a cadeia de eventos que se seguiram abriram caminho a um novo 

ciclo. A mão invisível dos mercados foi substituída por uma intervenção musculada dos Estados. 

Bancos e instituições financeiras foram nacionalizados, com a fatura a ser paga pela dívida pública. 

As privatizações foram feitas a Estados, casos da EDP e da REN. As transformações foram várias. 

Primeiro, o mantra “não há sociedade, apenas indivíduos” foi substituído por uma necessidade de 

ordem como resposta ao caos dos interesses individuais. Em segundo, regressou a moralidade 

como a cola social para manter o corpo político seguro perante ameaças internas e externas. Estes 

dois aspetos são centrais na passagem do neoliberalismo para o neoconservadorismo. Mas que não 

haja equívocos, a ordem e a moralidade são apenas mecanismos e narrativas diferentes para o 

mesmo objetivo: a transferência de riqueza da esfera do trabalho para o capital. 

3.1 .  Portugal, o bom aluno das más lições 

O Memorando da Troika, assinado por PS, PSD e CDS, cumpriu os seus objetivos: aumento do 

desemprego, diminuição salarial, privatização de sectores essenciais da economia. Por isso a 

narrativa mudou. Se, na altura, Teixeira dos Santos e Catroga reivindicavam para os seus partidos 

a autoria do memorando, agora ninguém quer assumir a paternidade. Passos Coelho começou o 

seu mandado defendendo que a troika era uma oportunidade para o país fazer as reformas 

necessárias e que devíamos ir além da troika. Agora inverte o discurso dizendo que tudo está a 

fazer para que a troika se vá embora o quanto antes. Completam-se 40 anos da Revolução. Não 

por acaso a direita ataca o contrato social e democrático, a Constituição. Pretende inaugurar um 

novo regime. 

As condições de vida das pessoas pioraram, por isso o país está pior. Em menos de três anos, o 

Governo PSD/CDS-PP criou 400 mil desempregados. Este atraso é estrutural e, sem alteração do 

rumo, levará décadas a recuperar. Os cortes nos salários, nas pensões e nos benefícios sociais, 

aliados ao aumento do desemprego e à facilitação do despedimento baixaram os salários no país. 

Já o sabíamos, e é agora assumido: as medidas transitórias são permanentes. Para um governo 

socialista, tudo o que foi roubado tem que ser devolvido: restituição de todos os direitos e anulação 

de todos os cortes. É preciso ir mais longe com medidas essenciais para a economia como a 

redução do horário de trabalho, a redução da idade da reforma, o combate à precariedade, 

investimento público e outras políticas públicas de emprego. 
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A economia piorou. A China Three Gorges Corporation em apenas uma década recuperará (na 

parte dos seus lucros da EDP) o montante que usou para comprar 21,35% da elétrica nacional. O 

Estado perdeu um instrumento de intervenção no mercado e na sociedade, entregou os seus 

lucros, a indústria fica refém dos preços da energia e a população pagará os lucros abusivos da 

empresa. É o exemplo das privatizações. Os serviços públicos estão subfinanciados e em rutura, 

com cortes drásticos na educação e na saúde que privam mesmo os cidadãos de cuidados 

essenciais de saúde. 

A desigualdade aumentou, assim como as grandes fortunas. Em 2012, ano de austeridade, as 

grandes fortunas tiveram um crescimento de 13%. No princípio deste mês a Forbes dava conta que 

Américo Amorim e Belmiro de Azevedo subiram no top dos mais ricos dos ricos mundiais. Enquanto 

isso, desde 2008, que a pobreza e o número de pobres não pára de aumentar no país, isto apesar 

daquilo que é considerado o limiar da pobreza ter baixado (por ser determinado em relação à 

média salarial da população). Ao mesmo tempo reduzem-se os apoios sociais. É de luta de classes 

que se trata. 

Nas opções do bloco central não existem saídas limpas. Com ou sem programa cautelar, o país 

sairá para o condicionalismo económico do Tratado Orçamental. A alternativa é outra, é a da 

esquerda socialista: a reestruturação da dívida, a reforma fiscal, a nacionalização de sectores 

estratégicos da economia, entre outas medidas. A discussão não é saber quanto mais os 

trabalhadores pagarão na crise, é inverter o jogo e colocar quem provocou e quem beneficiou com 

a crise a paga-la. Para tal é necessário derrotar o governo das direitas e transformar a maioria 

social que defende o emprego e os serviços públicos numa efetiva maioria política de esquerda. O 

roteiro começa por romper e derrotar a hegemonia ideológica vigente. 

3.2 .  “Porreiro, pá” ou Desobedecer à Europa da Austeridade? 

As eleições europeias que se realizam a 25 de maio representam uma escolha essencial à vida dos 

povos. O Tratado Orçamental obriga, para os próximos 20 anos, a défices estruturais inferiores a 

0,5% e ao pagamento prioritário da dívida. Uma golpada na democracia, uma geração sacrificada. 

Falamos da instituição de um regime de austeridade permanente, com obrigações mais 

draconianas que o memorando da troika. Nas próximas duas décadas, a economia é orientada para 

o pagamento da dívida, abandonando os serviços públicos e as pessoas. O investimento público ou 

qualquer política alternativa, mesmo que Keynesiana, é proibida. A regra de ouro é a instituição de 

um regime que não foi escolhido pelas populações. É também a linha divisória onde se devem 

acumular forças e convergências para referendar e derrotar esse regime, o Tratado, e criar 

alternativas. 

Portugal, como bom aluno, foi o primeiro Estado-membro a assinar o Tratado. PSD e CDS tiveram a 

companhia do PS na assinatura deste acordo. É a sua escolha. Hollande era a esperança da social-

democracia europeia. Eleito em França com a promessa de rasgar o Tratado Orçamental teve como 

primeira medida a sua aprovação e o alinhamento à visão europeia de Merkel. Também na 

Alemanha o SPD governa com a CDU de Merkel. A participação da social-democracia nos governos 

do centro da Europa não permitiu qualquer alteração à Europa que castiga os povos. 

Somos internacionalistas. Assumimos a herança das lutas alterglobalização que germinaram em 

Seattle no ano de formação do Bloco. É também por isso que protegemos as pessoas e que 

desobedecemos à Europa da Austeridade Permanente e a queremos refundar na Europa dos Povos. 

Recusamos mais dificuldades para os povos. Não existem inevitabilidades, existem escolhas. 

3.3 .  Por um interesse coletivo também assente nos direitos individuais 

A reconfiguração do capitalismo não se esgotou no modelo económico. O conservadorismo é 

revisitado como ataque máximo à liberdade. É também por aqui que cresce a extrema-direita e o 

populismo recauchutado, assumindo questões sociais polvilhadas com o discurso dos valores. 
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Estivemos em muitas batalhas pela defesa dos direitos de todos e todas. Celebrámos vitórias, 

como a despenalização da lei do aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a 

criminalização pública da violência doméstica, etc. No entanto, temos a consciência que muito está 

ainda por conseguir e que esta vaga conservadora está a provocar uma regressão dos direitos 

conquistados. 

O ataque aos direitos das mulheres. As desigualdades sociais são mais sentidas no feminino. 

As mulheres continuam a receber menos, a trabalhar mais horas e a não verem reconhecidas as 

suas qualificações. São também as primeiras vítimas do desemprego. Portugal é aliás o país da UE 

onde a diferença salarial entre homens e mulheres mais aumentou. A violência doméstica continua 

a assolar a vida e a sentenciar a morte para muitas mulheres. Recentemente, no Estado Espanhol, 

o Partido Popular apresentou uma lei que praticamente proíbe o acesso à interrupção voluntária da 

gravidez. Uma lei que representa uma regressão de 30 anos. 

Perseguição pela orientação sexual. O PSD, pelo porta-voz da sua jota, apresentou na AR a 

proposta para a realização de um referendo sobre a coadoção por casais do mesmo sexo. Uma jota 

sem perspetiva de progresso e de justiça social, que coloca no centro da sua ação o retrocesso das 

conquistas civilizacionais. Soma-se a legislação homofóbica na Rússia e na Hungria, manifestações 

homofóbicas em França contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Racismo e Xenofobia. O crescimento dos partidos xenófobos no contexto Europeu – como são 

exemplo a Frente Nacional Francesa, PVV, Aurora Dourada, ... – é preocupante. Este crescimento 

denota a necessidade da população em romper com a doutrina centro-direita mas que caí no 

obscurantismo do conservadorismo mais atroz. Os partidos centristas que usam as bandeiras da 

extrema-direita legitimam a sua existência e promovem o seu crescimento. Isso é bem evidente 

em França. Sarkozy expulsou cidadãos de etnia cigana (muitos comunitários), Hollande expulsou 

ainda mais. O resultado foi o crescimento e legitimação da Frente Nacional. A extrema-direita 

assumiu nova roupagem no discurso e apresenta-se agora de pantufas. Onde antes atacava a 

“raça”, agora faz o ataque aos valores e à cultura das minorias étnicas. A assimilação dos seus 

princípios vê-se também nos acordos para limitar as fronteiras no espaço Schengen, no visto gold 

em Portugal, no referendo na Suiça. A estigmatização dos migrantes é fenómeno em crescendo na 

Europa. A União assume-se como a Europa Fortaleza, do Frontex, que transforma o Mediterrâneo 

num cemitério. É também esta a Europa que recusamos e que queremos refundar. 

Outra das faces do neoconservadorismo é a militarização, como encenação da ameaça externa mas 

não só, como mostram os tempos que correm. A recusa do militarismo, da guerra permanente, da 

NATO e do imperialismo faz parte da nossa marca identitária. 

Para reverter este ciclo, este imenso retrocesso social e civilizacional, é urgente uma Esquerda 

forte e plural que rompa com o conservadorismo e liberte os povos da ofensiva capitalista. 

Rejeitamos estas formas de abuso e exploração que usam a austeridade como veículo e dogma 

para justificar qualquer atrocidade. Desafiamos, por isso, a construção de uma maioria social que 

lute pelas liberdades e direitos que nos conferem a dignidade. 

 

"a tarefa não é apenas compreender o mundo mas transformá-lo"


