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ELEIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DISTRITAL DE BRAGA

UM BLOCO NA LUTA POR UMA ALTERNATIVA À AUSTERIDADE

A coligação do governo PSD/CDS conduz o país para um cenário de tragédia económica e social: a mais
grave  recessão  dos  últimos  30  anos  em  Portugal,  a  maior  taxa  de  desemprego  da  sua  história,  o
empobrecimento generalizado dos trabalhadores e uma dívida externa em crescimento agravada pelos
juros usurários da finança.

Nas regiões do Ave e do Cávado regressaram os salários em atraso. O encerramento de empresas e os
despedimentos no Vestuário,  na Metalurgia,  na Construção Civil  e no Comércio afetam gravemente os
concelhos  de  Amares,  Braga,  Barcelos,  Guimarães,  Vieira  do  Minho,  Vila  Nova  de  Famalicão  e  Vizela.
Durante o mandato do atual governo PSD/CDS (entre Junho de 2011 e Janeiro de 2014) o número de
desempregados aumentou 23 por cento (mais 10 856 desempregados) e o desemprego jovem teve um
aumento  de  45  por  cento  (mais  6  168  desempregados),  com  a  taxa  de  emigração  e  o  consequente
despovoamento a crescer acentuadamente, com particular  gravidade nos concelhos do interior e mais
rurais.  A  realidade  é  brutal  quando  se  analisa  o  crescimento  da  pobreza  no  distrito  ou  quando  nos
confrontamos com as desistências na Universidade do Minho por carências económicas.

Enfrentar esta crise e as sucessivas vagas de austeridade, inverter este ciclo de pobreza e de declínio,
implica construir e ampliar uma forte mobilização popular capaz de colocar em causa a base política do
governo  da  direita.  Mas  não  chega.  É  preciso  traçar  a  fronteira  dos  que  estão  do  lado  das  políticas
socialmente desagregadoras e destruidoras da economia pela continuação da austeridade e os que se
opõem a esse caminho, procurando construir uma alternativa política que sustente uma mudança radical
na economia e na sociedade.

Os limites dessa fronteira estão traçados pelo Tratado Orçamental que quer impor o controlo do país a
partir da Alemanha, exigindo um défice orçamental estrutural inferior a 0,5 por cento do PIB, seja qual for o
ciclo da economia. A coligação da direita e o PS estão do lado do Tratado Orçamental e, por isso, não se
opõem à austeridade e fogem do amplo consenso político gerado em torno da exigência de reestruturação
da dívida. Significa isto que se o nosso combate ao Governo é o eixo principal da nossa intervenção, não
temos qualquer ilusão sobre a política do PS.

O Bloco tem papel central neste processo de unir forças por uma alternativa à austeridade, tal como o
movimento  sindical  e  a  generalidade  dos  movimentos  sociais  que  têm  nas  suas  agendas  próprias  o
combate às discriminações, às desigualdades e às injustiças.

No distrito de Braga, o Bloco concentrará todas as forças nas várias mobilizações populares que tragam
para o espaço público a oposição à política do governo e da coligação da direita. Nas lutas laborais em
defesa do emprego e do salário. Nas revoltas contra os despedimentos, a carestia, a perda de rendimentos
das famílias e as medidas de austeridade. Nas exigências pelo direito aos serviços públicos, da educação à
saúde. Nas múltiplas lutas pelo ambiente, contra as discriminações e a corrupção, pela democracia local.

Já  no próximo mês de Maio,  o Bloco do distrito  de Braga participará com empenho na campanha da
candidatura europeia encabeçada pela eurodeputada Marisa Matias e que conta também com Manuel
Carlos Silva, valoroso combatente da esquerda bracarense, na lista europeia do Bloco. 



Plano de Acção

A futura Coordenadora Distrital tem 10 prioridades para o próximo mandato:

1. Toda a exigência na defesa dos serviços públicos com qualidade e proximidade, como na saúde e na
educação públicas, e combater o desmantelamento do Estado social  e as privatizações; denunciar a
diminuição das prestações sociais, apesar do aumento da crise social, com a crescente substituição do
Estado social pelo assistencialismo caritativo; estender ao máximo as alianças sociais que sustentem as
denúncias e as propostas.

2. Concentrar todos os esforços no apoio à implantação local e à iniciativa política das Coordenadoras
Concelhias,  com  prioridade  para  os  principais  concelhos  urbanos;  consolidar  núcleos  de  direção
renovados e com capacidade e autonomia próprias; melhorar a coordenação política da intervenção
distrital.

3. Criar um elevado perfil de intervenção política em áreas como a defesa da água pública, como no caso
de Barcelos, pelos direitos das populações contra a arbitrariedade da REN em instalar uma linha de
muito alta tensão que afetas a saúde, o bem-estar e os interesses patrimoniais das populações, e pela
exigência da manutenção de valências nos hospitais do distrito contra a reorganização hospitalar do
Governo que quer concentrar serviços, afastando-os dos utentes do SNS.

4. Preparar  o  Bloco  para  uma  melhor  intervenção  local  e  autárquica,  como  expressão  da  luta  pelas
reivindicações das populações; dar regularidade ao funcionamento de uma rede de autarcas e ativistas
locais dinamizada por um grupo de camaradas disponíveis para o efeito, com reflexão, circulação de
informação e de propostas; 

5. Relançar a relação com os movimentos sociais (ambiente, cultura, igualdade de género, democracia
participativa,  desenvolvimento  local,  património,  pensionistas  e  reformados,  etc.),  com  particular
atenção para os movimentos laborais/sindicais; criação de Grupos de Trabalho temáticos que permitam
agir com capacidade proposita nestas áreas.

6. Dinamizar a intervenção do Bloco no Superior e no Secundário, criar núcleo(s) de juventude e fortalecer
o movimento estudantil.

7. Maior intervenção nos combates em defesa da agricultura familiar e das novas iniciativas dos jovens
agricultores, contra a exploração das grandes distribuidoras, a pauperização e o despovoamento das
áreas rurais; apoio das populações na defesa da propriedade comunitária dos baldios.

8. Contribuir para a criação de um núcleo da Cultra no distrito de Braga, para uma reflexão alternativa
sobre os grandes temas do pensamento atual  e como contributo para melhor intervenção no meio
cultural e nos setores juvenis;

9. Agilizar a circulação de informação e o contacto mais regular com os aderentes do distrito, mantendo
toda a organização a par  das iniciativas e do debate político,  potenciando a participação de todos;
consolidar as melhorias no site do BE distrital; incrementar a presença bloquista na imprensa local e
regional; criar novos instrumentos de comunicação com a sociedade, com eficácia e capacidade efectiva
de transmissão das propostas do Bloco. 

10.Afirmar o Bloco no distrito de Braga como força política central para uma alternativa à austeridade, à
política de desemprego e de empobrecimento da economia regional, reconquistando a representação
parlamentar como elemento político importante para esse objetivo.



LISTA PARA A COORDENADORA DISTRITAL

Pedro Soares, professor univ., Braga;
José Maria Cardoso, professor, Barcelos;
Paula Nogueira, técnica sup. Seg. Social, Braga;
Adelino Mota, motorista, Famalicão;
Carla Carvalho, arquiteta, Guimarães;
João Oliveira, professor, Vieira do Minho;
Rui Antunes, estudante ens. sup., Guimarães;
Liliana Rodrigues, investigadora, Braga;
Luís Ribeiro, engenheiro, Famalicão;
José Luís Araújo, técnico industrial, Famalicão;
Helena Órfão, professora, Braga; 
Sup.
Marco Almeida, técnico industrial, Vizela;
Mário Costa, professor, Barcelos;
Isabel Gonçalves, professora, Braga;
Ana Bárbara Pedrosa, tradutora, Guimarães.


