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A "guerra fria"
entre PS e BE
aproxima- se de um
"ponto de rutura"

Críticas cruzadas entre socialistas e bloquistas acentuam-se, com as eleições
no horizonte. Há quem receie a inviabilização de uma nova "geringonça".
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Ao longo desta legislatura, a inter-
relação entre o Partido Socialista

(PS) e o Bloco de Esquerda (BE)
nem sempre foi pacífica, apesar dos

acordos de incidência parlamentar
- envolvendo também o Partido
Comunista Português (PCP) e o

Partido Ecologista "Os Verdes"
(PEV) - que suportam o atual Go-
verno. Os momentos de tensão e

críticas mútuas acentuaram-se nos

períodos de negociação dos orça-
mentos do Estado, mas acabaram

por se esvaziar (gradualmente)
após a aprovação dos mesmos. Algo
que não se verificou, porém, depois
da aprovação do Orçamento do Es-
tado para 2019 (OE2019). Pelo con-

trário, nos primeiros meses de

2019, a "guerra fria" entre o PS e o

BE intensificou-se e há quem receie

que possa resvalar entretanto para
um "ponto de rutura".

É nesse sentido que apontam vá-

rios elementos da bancada parla-
mentar do PS contactados pelo
"Jornal Económico". Manifestam o

seu desagrado quanto a recentes
declarações de Catarina Martins,
líder do BE, nomeadamente a

comparação entre António Costa e

Pedro Passos Coelho no que con-
cerne à gestão do sistema financei-

ro, ou a sugestão de "uma reflexão
dentro do Governo e no PS (...)

para que os cargos públicos não se-

jam ocupados tendencialmente

por um grupo de pessoas com
muitas afinidades".

Trata-se de "sucessivos exercícios
de deslealdade", lamenta um depu-
tado do PS. Mesmo "descontando" o
clima pré-eleitoral, "há ataques que
ultrapassam o limite do razoável",

aproximando-se "perigosamente"
de um "ponto de rutura", avisa ou-
tro deputado. Não está em causa a

conclusão da presente legislatura,
ressalvam, até porque já não será

necessário aprovar mais nenhum
Orçamento do Estado. Mas o apro-
fundamento da desconfiança mútua

poderá inviabilizar a possível reno-
vação dos acordos de incidência

parlamentar depois das eleições le-

gislativas de outubro de 2019.
A sensação de mal-estar parece

ser recíproca. Nas fileiras do BE
também há quem expresse o seu

incómodo perante recentes decla-

rações de dirigentes do PS, com es-

pecial destaque para o respetivo lí-
der da bancada parlamentar, Car-
los César, o qual salientou esta se-

mana que "tivemos [no PS] que
trabalhar, às vezes muito penosa-
mente, com aqueles que nos dizem

apoiar". Os bloquistas contactados

pelo "Jornal Económico" não te-
mem uma eventual rutura entre os

dois partidos, mas sinalizam e cri-
ticam várias demonstrações de

"menosprezo" do PS em relação ao

BE, nos últimos meses, sobretudo
desde a aprovação do 0E2019.
Uma fonte próxima da direção do

BE refere-se mesmo a "provoca-
ções gratuitas e desnecessárias".



"Tanto o BE como o

PCP deverão manter
o seu eleitorado.
(...) Ou seja, o PS

continuará a precisar
deles para o próximo
Governo, o que torna
improvável esse
cenário de potencial
rutura", argumenta
o politólogo António
Costa Pinto.

Hostilidade transitória
Na perspetiva de António Costa

Pinto, professor de Ciência Políti-
ca e investigador no Instituto de

Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa, apesar da crescente ten-
são entre o PS e o BE, com críticas
mais agressivas à medida que se

aproximam as eleições europeias e

legislativas de 2019, "não é de crer"

que isso possa levar a uma rutura
no próximo ciclo eleitoral. Não
obstante, Costa Pinto recorda que
"esta solução de Governo foi pro-
duto de Passos Coelho, isto é, da

ameaça de continuação do Gover-
no de Pedro Passos Coelho [coli-

gação PSD/CDS-PP] em 2015,
algo que já não se verifica em 2019.
Pelo que se trata de uma solução de

Governo irrepetível, pelo menos
nos mesmos moldes".

De qualquer modo, Costa Pinto
relativiza o afastamento entre o PS

e o BE no presente "clima de cam-

panha pré-eleitoral" e sublinha que
"os estudos de opinião ou sonda-



gens indicam que tanto o BE como
o PCP deverão manter o seu elei-

torado, com mais ou menos votos,
não se prevendo grandes perdas
ou ganhos de votos. Ou seja, o PS

continuará a precisar deles para o

próximo Governo, o que torna
improvável esse cenário de poten-
cial rutura".

Por outro lado, o politólogo sa-

lienta que "nem sequer é um fenó-
meno novo, já se tinha verificado
esta dinâmica de 'guerra fria' ao

longo da legislatura, no plano dis-
cursivo. Agora parece ter-se acen-
tuado, mas é por causa da aproxi-
mação das eleições. Deverá até

agravar-se nos próximos meses",

antecipa. Mas ainda assim "não é

de crer" que inviabilize novos
acordos no próximo ciclo político.
"Esta maior agressividade retórica
entre os partidos é transitória".

Armas de arremesso político
A deterioração do relacionamento
entre os socialistas e os bloquistas
acentuou-se a partir do Verão de

2018, na sequência da revelação do

"caso Robles" (o vereador do BE na
Câmara de Lisboa que acabou por
se demitir, após ter sido noticiado

que era coproprietário de um pré-
dio em Alfama, Lisboa, destinado a

exploração turística na forma de

"alojamento local", em contradição
com o discurso político do BE e do

próprio vereador) pelo "Jornal
Económico". Em entrevista ao jor-
nal "Expresso", a 1 1 de agosto, o

primeiro-ministro António Costa
abriu as hostilidades com o seguin-
te comentário: "Nunca imaginei
que quem prega com tanta viru-
lência a moral política cometesse

pecadilhos".
O afastamento entre os dois par-

tidos não impediu a aprovação do

0E2019 e, aliás, na XI Convenção
do BE, realizada nos dias 10 e 1 1 de
novembro de 2018, vários dirigen-
tes bloquistas assumiram a ambi-
ção de integrar o próximo Gover-
no. Ao ponto de até terem indica-
do potenciais ministros como Ma-
riana Mortágua nas Finanças, Joa-
na Mortágua na Educação, Moisés

Ferreira na Saúde, Jorge Costa na

Energia, Luís Monteiro no Ensino

Superior ou José Soeiro no Traba-
lho. "O Bloco é hoje um partido
mais determinante, mais prepara-
do, mais sólido nas suas análises e

nas suas propostas. O Bloco mos-
trou que tem gente capaz, que sabe

mais do que tantos ministros, por-
que conhecemos os problemas da

vida", declarou então a líder do BE,
Catarina Martins.

A resposta de Costa foi servida

friamente, cerca de uma semana
mais tarde. Em entrevista à Agên-
cia Lusa, o primeiro-ministro si-
nalizou uma posição de princípio
contra a disponibilidade do BE

para vir a integrar um próximo
Governo juntamente com o PS.

Costa argumentou que "é melhor
uma boa amizade do que uma má

relação" entre o PS e o BE, PCP e

PEV. "Portanto, acho que deve-
mos preservar uma boa relação,
sem prejuízo de que, como em to-
das as relações, possa haver evolu-

ções. Agora, acho que não faz sen-
tido começar a discussão sobre se

há ou não há um Governo conjun-
to antes de se saber sequer se há ou
não há uma posição conjunta".

No início de 2019, com o Go-
verno e todos os partidos em pré-
-campanha eleitoral, os ataques do

PS ao BE e vice-versa estão a tor-
nar-se mais frequentes e violentos
(ver caixas). Desde os apoios à

banca até às relações familiares na
esfera do poder político, entre ou-
tras armas de arremesso. •

"LIMPAR BANCOS COM
O DINHEIRO DE TODOS"
"Sabemos que cada voto no
PS em 201 5 foi usado por
António Costa para fazer
sobre o sistema financeiro
exatamente o mesmo que fez
Passos Coelho", ou seja,
"limpar bancos com o dinheiro
de todos e entregá-los limpos
ao negócio de alguns",
acusou Catarina Martins,
líder do BE, a 9 de março.
"Para o PS não é aceitável a

comparação que Catarina
Martins faz entre António
Costa e Passos Coelho na

gestão do sistema financeiro.
Aliás, demonstra total falta de
reconhecimento pelo
empenho do PS e do atual
Governo na resolução do
sistema financeiro em
Portugal", respondeu logo
no dia seguinte Ana Catarina
Mendes, secretária-geral
adjunta do PS.

"GRUPO DE PESSOAS
COM MUITAS AFINIDADES "

"Julgo que toda a gente
percebe. Eu bem sei que
Portugal é um país pequeno,
mas todos nós percebemos a
necessidade de pensar sobre
estas matérias para que os

cargos públicos não sejam
ocupados tendencialmente

por um grupo de pessoas com
muitas afinidades", afirmou
Catarina Martins, no dia 24 de

março. Questionada sobre a

profusão de relações
familiares no Governo e nos

gabinetes ministeriais, a líder
do BE considerou que "deve
haver uma reflexão dentro do

Governo e no PS".

"ABUNDANTES E DIRETAS
RELAÇÕES FAMILIARES"
O líder parlamentar do PS,
Carlos César, reagiu às

declarações de Martins (sobre
as "pessoas com muitas

afinidades") no dia seguinte,
manifestando a sua surpresa
com as críticas. "Não percebo
como é que o BE as pode
fazer, sendo um partido onde
se conhece que, no seu

próprio grupo parlamentar,
são abundantes e diretas as

relações familiares". Algo que
não é verdade, pois apenas
se conhece uma relação
familiar entre deputados
bloquistas (as irmãs gémeas
Mariana e Joana Mortágua).

"MUITO PENOSAMENTE"
COM "AQUELES QUE NOS
DIZEM APOIAR"
Na noite de 24 de março,
Carlos César fez um balanço
da legislatura perante
militantes do PS, em
Portalegre. "Foi uma
legislatura trabalhosa porque
contamos com a negação da

oposição e a negação da
posição", ironizou. "Tivemos o



dobro do trabalho, porque
tivemos que trabalhar, como é

nossa obrigação, com aqueles
que se nos opõem e tivemos

que trabalhar, às vezes muito

penosamente, com aqueles
que nos dizem apoiar",
declarou o presidente do PS.


