
XI CONVENÇÃO DO BE

Menos protesto, mais
moderação e compromisso
Para o politólogo André Freire, o Bloco passou da simples
contestação para a obrigação de estabelecer "pontos de
encontro" e de fazer "cedências"
Maria João Lopes

Do
"ponto de vista da identi-

dade programática", o po-
litólogo André Freire não
vê "grandes alterações"
no Bloco de Esquerda por
apoiar agora uma solução

de governo, quando antes o partido
se situava sobretudo na oposição,
no protesto, na contestação. Não
vê alterações nesse campo, mas vê
noutros: na "prática política", na
disponibilidade para o compromis-
so, no "estilo de actuação".

"Do ponto de vista da identidade
programática, não há grandes alte-

rações. O que há é em termos de

prática política. Precisa de gerir a

agenda em função dos compromis-
sos, mas a identidade programática
permanece. Era um partido mais de

protesto e, desse ponto de vista, há
uma alteração de identidade, por-
que passa a estar mais disponível
para compromissos", diz André
Freire que vê, porém, "essa altera-

ção como positiva". Porquê? "Não

representa uma alteração da iden-
tidade programática, mas de iden-
tidade de actuação, em termos de
estilo de actuação. Era um partido
mais de contestação e agora está
mais apostado em encontrar pon-
tos de encontro e mais disponível
para fazer cedências", nota.

Foi um partido, recorda o do-
cente universitário e investigador
do Instituto de Ciências Sociais, que
sofreu "flutuações" ao longo dos

tempos, mas que, se começou por
ser pequeno, acabou por conseguir
afirmar-se até chegar à actual ban-
cada parlamentar. "Consolidou-se
à volta de um resultado bastante

mais substancial do ponto de

vista numérico", argumenta o poli-
tólogo. Sublinha que, "mesmo não
estando no Governo", o BE tem uma
"proximidade com o poder", atra-
vés do acordo assinado em 2015 com
o executivo do PS, que lhe dá "uma
influência na feitura de políticas pú-
blicas" que "nunca" tinha tido.

O actual cenário político, conti-
nua André Freire, deu aos partidos
que apoiam a solução governativa,

BE e PCP, uma "maior disponibili-
dade para o compromisso e mode-

ração política", provando que fo-
ram "capazes de subalternizar as

diferenças" e eleger as "questões
mais relevantes" da agenda políti-
ca. "Estes partidos ficam mais dis-

poníveis para alianças no que isso

significa para cedências mútuas,
nomeadamente na agenda euro-
peia, por exemplo", acrescenta o
docente.

Essa negociação permanente per-
mitiu aos socialistas garantirem os

compromissos europeus e aos parti-

André Freire é investigador em Ciência Política



dos mais à esquerda acelerarem a re-

posição de rendimentos que tinham
sido cortados, como sublinha o po-
litólogo: "Os compromissos inter-
nacionais foram cumpridos, o que
era o ponto-chave para o PS. Mas, ao
mesmo tempo, estes partidos tam-
bém fizeram vingar a sua voz. Foram
recuperados cortes de uma forma
mais rápida do que o PS propunha. E

isso é, em grande parte, a influência
da esquerda radical no PS."

Para André Freire, o balanço é

positivo para estes partidos, mas
não só - o próprio poder e siste-

ma políticos beneficiaram com esta

correlação de forças: "[A solução
governativa] é benéfica para o siste-

ma, porque traz mais inclusividade
e inovação. Estes partidos estavam
fora da esfera governativa. E é mais
inovadora, porque esta solução
nunca tinha sido experimentada e,
até agora, funcionou muito bem, do

ponto de vista da estabilidade do
sistema e do Governo."
0 QUE ELES DIZEM

Era um partido mais de

protesto e, desse ponto de

vista, há uma alteração de

identidade, porque passa a
estar mais disponível para
compromissos
André Freire

Investigador do ICS

[A solução governativa]
Alterou métodos de

trabalho, criou uma
agenda mais intensa,
ampliou a audiência, criou

novos canais de diálogo

político

Francisco Louçã
Fundador do BE

0 BE irrita muita gente,
sobretudo na direita.

Quer na direita direita,

quer na direita do próprio
PS, na medida em que
corresponde a uma
tendência em crescimento
Fernando Rosas

Fundador do Bloco

0 BE também provocou
uma grande mudança.
Hoje é difícil e contra-
intuitivo pensar o que seria
a política portuguesa sem
o BE

José Soeiro

Deputado do Bloco

Ser ou não Governo,
eis a questão no
centro do debate

Depois

de uma sessão
internacional ontem à

noite, a XI Convenção
Nacional do Bloco de

Esquerda prossegue hoje e
amanhã, no Pavilhão Municipal
do Casal Vistoso, em Lisboa.
Ao final da manhã de hoje

está previsto o discurso de
abertura, pela coordenadora
do partido, Catarina Martins.

Da agenda da reunião

magna dos bloquistas faz
ainda parte a votação das

moções de orientação
política apresentadas
nesta convenção. Aquela
que reúne as principais
tendências do partido é

moção A, encabeçada pela
coordenadora Catarina
Martins e subscrita pelo líder

parlamentar, Pedro Filipe
Soares, e pela eurodeputada,
Marisa Matias.

Apresentaram-se à XI

Convenção Nacional do Bloco
de Esquerda três moções:
pela moção A, Um Bloco
mais forte para mudar o país,
foram eleitos 523 delegados
(83,7% dos votos). A moção
C, Mais democracia, mais

organização, elegeu 12

delegados (1,9% dos votos).
A Moção M, Um Bloco que
não se encosta, elegeu 47
delegados (7,5% dos votos).
Os restantes delegados foram
eleitos por plataformas locais.

Na moção de Catarina
Martins, Pedro Filipe Soares
e Marisa Matias pode ler-se,
claramente, que "o Bloco quer
ser força de governo".

"Em 2019, o Bloco quer ser
força de governo, com uma
nova relação de forças. Um

governo de esquerda dá uma
garantia ao povo: defende o

salário, a pensão e o emprego.
Não aceita recuos, nem a

precarização do trabalho,
nem a redução do salário
e da pensão", escrevem os
bloquistas no documento.


