
 

Reforçar Para Avançar 

O Estado Social, os serviços públicos e o emprego com direitos são a 

reposta para os enormes desafios que o país tem pela frente. 

A pandemia veio reforçar a necessidade de ter serviços públicos fortes, 

coesos, para que a população nunca seja privada do acesso a bens e serviços 

essenciais, fundamentalmente na área da Saúde. 

O Serviço Nacional de Saúde foi e é o garante do acesso aos cuidados 

de saúde, foi e é determinante para o combate à epidemia. Ao contrário da 

realidade dos EUA, onde se cobra mais de um milhão de dólares pelo 

tratamento à Covid-19, em Portugal, através do SNS, é possível dar resposta 

às necessidades relacionadas com esta epidemia. Ao contrário do que fez o 

setor privado, que ora encerrou portas, ora tentou fazer da epidemia um 

negócio, o nosso SNS, público e universal, protegeu a população. O que é 

preciso, como se prova, é um SNS público ainda mais reforçado e não a 

privatização da saúde ou a implementação de esquemas de seguros de saúde. 

Mas também na área da Educação e da proteção do Emprego, a reposta 

pública do Estado Social mostrou ser fulcral. Nunca teria sido possível montar, 

em pouco tempo, o serviço de “Estudoemcasa” (conhecido por “telescola”) e de 

um Plano de E@D (Ensino à distância) delineado pelas escolas/agrupamentos 

praticamente do dia para a noite, se não tivéssemos um serviço público de 

educação, embora com um corpo docente, direção e assistentes operacionais 

fragilizados pela constante descredibilização. Por seu turno, a Segurança 

Social permitiu que a maioria dos encarregados de educação pudessem 

acompanhar os seus educandos em casa, possibilitou a manutenção de muitos 

milhares de postos de trabalho e colocou no terreno novas respostas para 

apoiar quem, de um dia para o outro, se viu desprovido de rendimentos. 

Não foi nem é tudo perfeito, mas os problemas ou insuficiências não são 

por causa da existência de serviços públicos; são, na sua maioria, por haver 

serviços públicos a menos. O SNS já deveria ter sido reforçado para conseguir 

responder, em simultâneo, à Covid-19 e à retoma da atividade regular, da 

mesma forma que a Escola Pública também já deveria ter sido reforçada para 



 

garantir que o arranque do novo ano letivo se fará sem percalços de maior. Na 

mesma linha, há insuficiências nos apoios sociais aos trabalhadores em regime 

de lay-off, aos trabalhadores da cultura, a alguns recibos verdes e aos 

trabalhadores não declarados. Deveria haver mais respostas da segurança 

social para estas situações. 

De facto, a pandemia tem vindo a provar que a organização da 

sociedade que melhor responde é a do Estado Social forte, sinónimo de 

solidariedade e de redistribuição de riqueza. Também mostrou que é imperativo 

combater a precariedade laboral e a pobreza. 

Os trabalhadores não declarados, os temporários contratados através de 

empresas de trabalho temporário e os recibos verdes foram os primeiros a cair 

no desemprego com a pandemia. Foram, também, os que mais se expuseram 

ao vírus porque não podiam parar a sua atividade; caso contrário, deixariam de 

ter forma ou maneira de subsistir. 

A saúde e a doença são determinadas por variáveis sócio económicas e, 

como se pode verificar com esta pandemia, as pessoas mais pobres estão 

mais vulneráveis e suscetíveis à doença; seja porque recebem menos salário e 

têm menos acesso a bens de proteção, seja porque não podem ficar em 

teletrabalho ou mais resguardados, seja porque vivem condições de habitação, 

mais precárias. 

Como se vê, a solução passa por um país com mais Estado Social, 

serviços públicos mais fortes e universais e pelo combate sem tréguas à 

precariedade laboral e à pobreza. Este é o programa de sempre do Bloco de 

Esquerda. Como vemos hoje em dia, em plena pandemia que se transforma 

numa crise económica e social, este é o programa que realmente responde à 

população e ao país. 

Vivemos tempos de indefinição e também de mudança da perceção da 

população em relação ao liberalismo. Cabe-nos a nós, Bloco de Esquerda, 

gerar as condições que permitam aglutinar os descontentes do social 

liberalismo e em conjunto construir uma ampla aliança popular capaz de 

enfrentar o neoconservadorismo que assentou arraiais em Portugal.  



 

A solução que melhor serve a população não é a da Direita que ainda há 

poucos anos, no famigerado Governo PSD-CDS andava a cortar salários e 

pensões e a destruir o SNS. Muito menos será a resposta da extrema-direita, 

assente num discurso de violência e de ódio contra as minorias, os migrantes, 

as mulheres e os mais pobres e que tem como programa o desmantelamento 

do Estado Social para entregar estes serviços essenciais aos grandes 

interesses económicos, fazendo deles um negócio para os grandes interesses 

económicos que mandam na extrema-direita. 

Já o Partido Socialista, social liberal assumido, tem mostrado não querer 

afrontar interesses que parasitam a sociedade e, por isso, só consegue ter 

respostas insuficientes e, em muitos casos, respostas erradas. Durante a fase 

mais dura da epidemia (até agora) recusou-se a fazer a requisição do setor 

privado da saúde (apesar de o Estado de Emergência o permitir) e recusou-se 

a proibir os despedimentos (medidas que foram tomadas noutros países para 

conter a crise social). 

De facto, no momento de decidir, o Partido Socialista opta sempre por 

suportar o poder económico em detrimento de medidas de fundo capazes de 

criar as condições necessárias para uma transformação ideológica que 

modernize a economia, que reforce o estado social, apostando em serviços 

públicos fortes e com grande investimento na educação, investigação, ciência, 

reforço do SNS e na mudança da legislação laboral.   

Juntar forças para aprofundar a democracia e reforçar o estado social, é 

o desafio que os progressistas enfrentam nos tempos de hoje. 

Ovar: onde a esquerda tem história. 

O nosso concelho tem vindo a ser igualmente fustigado por esta 

pandemia, centenas de habitantes já foram infectados e umas dezenas 

infelizmente pereceram devido à Covid-19. 

A resposta da autarquia à crise pandémica assentou, como já é um 

hábito, no populismo desmedido, fazendo desta luta um aproveitamento político 

e uma mostra de vaidade mediática, ora de máscara ao xadrez, ora de “chinela 

humilde para a fotografia”, ora de “carro de luxo” municipal estacionado em 



 

sede nacional partidária. Esta deriva de liderança já deixou marca: colocou 

mais débil a nossa economia e, por consequência, a fragilização social da 

nossa população é hoje enorme. A cerca sanitária penalizou forte 

irremediavelmente muitas das nossas pequenas e médias empresas. 

A feira das vaidades nunca foi resposta aos problemas da sociedade, 

bem pelo contrário, é destrutiva e incapaz de criar condições objectivas que 

potenciem a retoma económica e de implementar medidas no terreno capazes 

de minimizar a onda de desemprego e pobreza no nosso concelho.  

O populismo fragiliza a democracia e é porta aberta para a extrema-

direita. Desconstruir o populismo e construir um programa político sério e 

competente, a focar-se nas pessoas, que promova a voz de todas e todos na 

modernização sustentada do concelho, devolvendo a esperança aos seus 

habitantes, tornando-o mais atrativo e equitativo, é o desafio progressista que 

enfrentamos e abraçamos para Ovar. 

“É daqui que queremos partir para a construção de uma esquerda 

popular, plural, combativa e influente, que seja capaz de reconstruir a 

esperança”. (Assente no documento fundador do bloco, Começar de Novo).  

Responder às necessidades mais prementes da população: 

Como deixamos claro pelo que foi exposto até aqui, precisamos de garantir o 

reforço do Estado Social e dos serviços públicos. Isso tem de acontecer 

também no concelho de Ovar. 

Temos defendido (e continuaremos a defender) o reforço dos cuidados de 

saúde primários no concelho e do Hospital Dr. Francisco Zagalo. Para os 

cuidados de saúde primários precisamos de ter horários de atendimento que 

permitam acesso e proximidade da população. Nos últimos tempos, por causa 

da epidemia, houve o encerramento temporário de algumas extensões e a 

redução do horário de funcionamento da consulta aberta. O Bloco já tomou 

posição junto do Governo e defendemos a reabertura de todas essas 

extensões, assim como o retorno a um horário de atendimento mais alargado. 



 

Defendemos ainda, no âmbito dos cuidados de saúde primários, o reforço das 

respostas de saúde que aqui se proporcionam. Maior disponibilidade de meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica à população e criação de 

resposta universais nas áreas de saúde mental, saúde oral, saúde visual e 

nutrição. 

Reivindicamos a concretização de iniciativas legislativas que o Bloco de 

Esquerda já aprovou na Assembleia da República referentes ao Hospital de 

Ovar, mas que o Governo do Partido Socialista teima em não concretizar. De 

facto, em dezembro de 2018, foi aprovada a proposta do Bloco de Esquerda 

para se avançar com as obras necessárias no bloco operatório do Hospital, 

“com o objetivo de aumentar a capacidade e a qualidade de resposta”, e para 

se proceder à reabertura do serviço de urgência ou consulta permanente. 

Exigimos que estas medidas aprovadas pelo BE se tornem realidade e tudo 

faremos para que assim seja. 

Também a Educação no concelho de Ovar tem de merecer uma atenção 

especial, seja por parte do Governo, seja por parte da autarquia.  

Para além do reforço dos serviços públicos é imperativo defender um plano 

especial de recuperação socioeconómica do concelho de Ovar. Este concelho 

foi especialmente afetado pela pandemia, cujos efeitos foram ampliados pelo 

cerco sanitário imposto. Se é verdade que a crise sanitária se está a 

transformar numa crise económica e social, essa verdade é ainda mais 

palpável no concelho de Ovar. 

O Bloco de Esquerda já propôs na Assembleia da República a elaboração de 

um programa de recuperação económica e social especifico para o concelho 

de Ovar que contemple, entre outras medidas, a criação de “apoios sociais 

específicos e a majoração de outros existentes para a população de Ovar que 

perdeu emprego ou rendimentos, entre outros apoios sociais necessários para 

garantir o acesso a bens essenciais e a direitos fundamentais”, a criação de 

“um conjunto de apoios à manutenção e majoração dos postos de trabalho das 

pequenas e médias empresas afetadas pelas medidas decorrentes da situação 

de calamidade e de cerca sanitária” e a dotação dos “serviços públicos no 

município de Ovar dos recursos financeiros e humano necessários para 



 

garantir uma resposta eficaz à situação de crise de saúde pública, económica e 

social”.  

Também a autarquia tem responsabilidades nesta resposta que é necessário 

criar para o concelho e o Executivo municipal não pode fugir a essas 

responsabilidades ou sacudir a água do capote. 

O Executivo tem, de imediato, de criar um programa de emergência social, com 

dotação suficiente, e que inclua medidas de apoio aos munícipes e aos famílias 

mais duramente afetadas pela crise, desde o acesso gratuito a bens essenciais 

ate à criação de linhas de apoio e de prestações sociais para fazer face a 

despesas essenciais e inadiáveis. 

Entre as várias áreas de intervenção que consideramos ser prioritárias não 

podíamos deixar de destacar as questões relacionadas com o trabalho, com a 

habitação e com o ambiente. 

O emprego que queremos para o concelho é um emprego que não é precário e 

que respeita os direitos laborais dos trabalhadores. Por isso defenderemos o 

combate ao uso e abuso de vínculos precários, como os falsos recibos verdes 

ou o trabalho temporário. O Bloco será a voz dos trabalhadores do concelho e 

manteremos a ligação com os mesmos, denunciando abusos laborais e 

despedimentos selvagens e levando essas situações ao conhecimento do 

Governo e da Autoridade para as Condições do Trabalho.  

A habitação é um direito constitucional, mas que nem sempre é respeitado ou 

cumprido, A autarquia tem especial responsabilidade nesta matéria, seja na 

recuperação de habitação pública degradado, seja na construção de novo 

edificado para o alojamento e integração de toda a população, inclusive de 

comunidades estigmatizadas, seja na criação de programas de renda 

acessível, permitindo o acesso a habitação de qualidade a famílias de todos os 

rendimentos. 

O ambiente deve ser também uma prioridade, não só porque é preciso 

combater as alterações climáticas que ameaçam a sobrevivência do planeta, 

mas porque um concelho com mar, ria e espaços verdes tão importante tem a 

obrigação de ter especial sensibilidade para esta questão. Queremos uma ria 



 

desassoreada e despoluída, uma orla costeira protegida e reforçada e uma 

mata ordenada e intervencionda. 

Segue a lista desta moção:  

Sérgio Lamarão Pereira - aderente A14718 

Mário Manaia – aderente A14882 

Liliana Resende – aderente A13370 

Ismael Varanda – aderente A9725 

Conceição Soares – aderente A14885 

João Santos Oliveira – aderente A10253 

Carlos Veiros – aderente A698 

Paula Caféde – aderente A11852 

Mandatário da lista: Sérgio Lamarão Pereira telemóvel 917 328 565 

 

 

Ovar, 07 de julho de 2020 


