
 

 

 

Manifesto de apresentação de Candidatura Municipal 

 

A crise pandémica tem deixado um rasto de destruição inigualável, revelou as enormes 

fragilidades da nossa sociedade e agravou as desigualdades do nosso tecido social e 

económico, mas também evidenciou alguns dos melhores aspetos entre nós: a 

solidariedade e perseverança das populações.  

Na frente sanitária, foram precisamente o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais, 

mesmo com as profundas carências conhecidas, quem se mostrou capaz de melhor 

responder às populações, enfrentando este que é o maior desafio da vida de todos nós. 

Na frente económica, as moratórias estão a terminar e a crise instalou-se, levando à 

destruição de riqueza e de postos de trabalho, sendo desculpa para as medidas de 

austeridade continuarem no campo dos direitos do trabalhador e levando à eternização da 

precariedade. 

Tornou-se muito evidente que os serviços públicos, a solidariedade social e o emprego são 

os pilares que protegem a população nos momentos mais difíceis; só eles conseguem 

construir as bases de uma sociedade com visão de futuro sustentável, em que ninguém é 

deixado para trás. 

Por isso, nestas eleições autárquicas, precisamos de responder à crise com a força dessa 

solidariedade; e a política local é efetivamente a primeira linha nessa resposta, onde o atual 

executivo falhou redondamente preferindo reforçar as contas do município deixando ao 

abandono as pessoas e as empresas.  

Temos de recusar a continuidade de quem pouco fez para travar o aumento das 

desigualdades e se tem assumido como o assessor dos interesses privados, dos grandes 

grupos económicos na nossa região, isentando por exemplo as grandes empresas 

lucrativas do pagamento da derrama.  

Temos de recusar o marasmo e a que está votado o nosso concelho, a nossa terra. Nós 

temos uma visão estratégica ambiciosa, uma visão de longo prazo que está bem acima do 

calendário eleitoral e independente dos interesses e clientelismos partidários.  

Não podemos continuar a ter de Ovar nas bocas do mundo apenas pelos tristes recortes de 

jornal que a todos nos envergonha. Temos de uma vez por todas, de escolher a 

transparência como o primeiro e fundamental mecanismo na prevenção e combate à 

corrupção. 

Este é também o momento de dar prioridade à coesão social e territorial, a uma estratégia 

intermunicipal para uma mobilidade acessível a todos; e temos de enfrentar o próximo 

grande desafio, as alterações climáticas, que nos afetará a todos, com a previsível subida do 

nível do mar até 2 metros já para 2050. 



 

As propostas apresentadas pelo Bloco neste sentido, ou foram rejeitadas ou quando 

aprovadas pela Assembleia Municipal ficaram na gaveta.  

Porque é tudo urgente, e porque temos muito trabalho pela frente, vimos convocar-vos a 

todos e a todas, precisamos da participação de todos e de cada um, do envolvimento das 

associações, das empresas e das instituições, precisamos de um comércio local criativo e 

capacitado nas novas tecnologias capazes de o levar mais longe, precisamos de todos e 

todas, para juntos, podermos construir melhores soluções. 

Assim e para esta demanda, propomos lançar questões em aberto em torno destes 6 eixos: 

 

1. RESPONDER Á CRISE SOCIAL E ECONÓMICA CRIADA PELA PANDEMIA. 

 

2. MELHORAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E A SAÚDE NO SNS LOCAL.  

 

3. COMBATER ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.  

 

4. DIREITO À HABITAÇÃO. 

 

5. DEMOCRACIA, TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO.  

 

6. DESIGUALDADES SOCIAIS E IGUALDADE PLENA PARA NÃO DEIXAR NINGUEM PARA 

TRÁS. 

 

Estas são as questões e as grandes prioridades com que o Bloco de Esquerda se apresenta 

a todos vocês; contamos com cada um de vós, e de cada Ovarense, para com a força do 

voto, com a força da exigência, podermos concretizar a mudança que todos precisamos; 

para que todos nós, individualmente, e enquanto comunidade forte e resiliente possamos 

aspirar mais e um futuro melhor. 

 

USA A TUA FORÇA, A FORÇA DO TEU VOTO, PARA CONSTRUIRMOS UM 

FUTURO VERDADEIRAMENTE SUSTENTÁVEL. 

 

O nosso programa está aberto à participação de toda a comunidade.  

Junta as tuas às nossas propostas!  

          


