Por uma Escola de Futuros - Centro
de Estudos Políticos José Tengarrinha
Moção a apresentar ao XII Congresso do LIVRE
Proponentes: Bárbara Tengarrinha, Isabel Faria, Jorge Pinto, José Manuel Azevedo, Teresa
Leitão, Susana Beirão, Rui Tavares, Carlos Teixeira, Diamantino Raposinho, André Tenente,
Pedro Mendonça, Safaa Dib,Ofélia Janeiro,

JUSTIFICAÇÃO
O que nos atraiu no LIVRE não foi a sua novidade? Sim, quando o LIVRE surgiu em 2013
trazia muito de novo: o primeiro partido da esquerda ecologista europeia a nascer em
Portugal, um partido de esquerda que não aparecia como o resultado da evolução de um
partido ou movimento político anterior, mas fazendo eco a ideias e paradigmas novos e a
novas práticas experimentadas noutros lugares.
Novas ideias e novas práticas: não só o ideário do LIVRE, os seus conteúdos programáticos,
trouxeram novidade, mas também a sua forma de funcionar como partido partilhado, com
uma direção colegial, a realização sistemática de primárias para escolher os seus candidatos,
uma procura constante de construir um partido verdadeiramente de todos e para todos.
Outra característica marcante do LIVRE é a sua dimensão pedagógica. Introduzindo novas
propostas políticas e novas práticas organizacionais, o LIVRE tem por missão abrir caminhos
ainda não experimentados na sociedade e na vida política portuguesa.
Por estas razões, acrescidas à necessidade de aprofundar a formação política dos membros e
apoiantes, alguns de nós vêm sonhando há algum tempo com a criação de uma escola e de
um centro de estudos políticos do LIVRE, que sirvam não só o partido mas a sociedade em
geral.
Sonhamos com uma nova entidade LIVRE, não necessariamente integrada na orgânica do
partido, que cumpra a tripla função da produção do conhecimento - Centro de Estudos -, da
sua divulgação sob a forma de conteúdos pedagógicos - Escola - e, finalmente,de um
trabalho de Memória, num Centro de Documentação que disponibilizará estes e outros
materiais multimédia a quem os deseje consultar.
Queremos ao mesmo tempo, com esta Escola - Centro de Estudos Políticos- Centro de
Documentação, homenagear um enorme vulto da democracia portuguesa que nos deixou
em 2018: José Manuel Tengarrinha. Historiador, resistente antifascista, deputado
constituinte e fundador do Movimento Democrático Português (MDP), José Manuel
Tengarrinha apoiou o LIVRE desde a sua fundação, tendo integrado a Assembleia do partido
ente 2015 e 2017.

Neste ano em que o LIVRE, re-entrando na Assembleia da República, começa a escrever uma
nova página da sua história, os proponentes desta moção relançam a proposta de uma
Escola dos Futuros - Centro de Estudos Políticos José Tengarrinha.

PROJETO
Aquela a que propomos chamar Escola de Futuros- Centro de Estudos Políticos José
Tengarrinha terá três componentes:
●

Componente ESCOLA: propor módulos de formação política e cidadã a todos os
Membros e Apoiantes do partido e a todos aqueles que se sentem atraídos pelo
ideário e práticas propostos pelo LIVRE para Portugal, a Europa e o mundo.
● Componente CENTRO DE ESTUDOS: produzir conhecimento em disciplinas atinentes
às políticas que propomos nos nossos programas.
● Componente CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO multimédia: compilar os materiais
produzidos que constituem a nossa memória.
Componente Escola
A formação que desejamos propor compreenderá conteúdos teóricos que se coadunem com
os nossos programas, como por exemplo a história dos movimentos ecologistas, a tradição
cooperativa em Portugal, a tradição municipalista e políticas autárquicas, e muitos outros.
Mas incluirá também formações de teor mais prático, como seja falar em público ou diante
de uma câmara, utilizar as redes sociais numa campanha, animar uma assembleia
partilhada, “ser ativista sem se esgotar”, ou seja, dimensões mais experimentais da vida do
militante.
Os módulos de formação poderão ser proporcionados em sessões presenciais – mais
adequadas às formações de carácter prático - ou mesmo residenciais, ou em linha, de modo
a beneficiar um maior número de participantes.
Poderão consistir numa conferência, debate ou seminário, num ciclo de
conferências/debates ou mesmo numa série de lições estendidas por várias semanas, de
acordo com a vastidão e o maior ou menor aprofundamento dos temas.
Deve procurar-se, igualmente, que as sessões presenciais sejam descentralizadas,
trabalhando para tal com os camaradas dos Núcleos Territoriais do LIVRE.
Não partimos do zero. Os Círculos Temáticos (CTs) do LIVRE reúnem já uma mole de
conhecimento e mesmo de material escrito e audiovisual que pode servir de base a algumas
formações. É nossa visão trabalhar em relação estreita com os CTs, evitando a duplicação de
esforços e permitindo enriquecimento nos dois sentidos. A nova entidade terá no entanto
um pendor mais pedagógico e mais voltado para o exterior, transformando assim o trabalho
de investigação e dos debates dos CTs em material de formação e de estudo, para uso dos
Membros e Apoiantes e da sociedade em geral.

Todos os módulos serão abertos a qualquer pessoa que queira inscrever-se, tendo como
únicas limitações o quórum (nas sessões de formação prática) e o compromisso de não
perturbar o clima de cordialidade que é um dos princípios do funcionamento do LIVRE.
As sessões em linha serão gravadas e arquivadas (mediante autorização explícita de todos os
participantes) e constituirão parte do arquivo de material de formação que também há
muito faz parte dos nossos projetos no LIVRE.
A programação será feita, dentro do possível numa base anual. Mas essa regularidade não
impedirá a realização de uma ou outra formação, em função da agenda política em Portugal,
na Europa e no mundo, ou em função da passagem por Portugal de esta ou aquela pessoa
cuja presença queiramos “aproveitar”.

Componentes CENTRO DE ESTUDOS e CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
Com o Centro de Estudos Políticos pretendemos também chegar aos cidadãos, levando junto
deles as temáticas da liberdade, da esquerda, da Europa e da ecologia. Nesse sentido,
propomos que o Centro sirva para produzir conteúdo que possa ser distribuído não só aos
membros e apoiantes do LIVRE, mas também a qualquer pessoa que nele tenha interesse.
Exemplos de possíveis produções do Centro incluem uma revista periódica, a produção de
podcasts, a edição de atas e resumos dos eventos do partido ou ainda qualquer outro tipo
de material que sirva para reforçar a visão que o LIVRE tem para a sociedade. Este conteúdo
deve, por um lado, servir para educar e influenciar as discussões mais prementes e, por
outro, servir de espaço para discussões de mais longo prazo ou de assuntos ainda com
pouca atenção.
Caso se concretize a esperada adesão do LIVRE ao Partido Verde Europeu, esperamos poder
contar com o apoio e alguns conteúdos do Green European Journal, federando assim
esforços na promoção da ecologia política de forma trans-europeia.
Havendo possibilidade de o concretizar, o Centro de Estudos poderá, sempre que se
justificar, pedir contributos de especialistas em determinada área, de modo a ter o seu
contributo na escrita de relatórios e notas técnicas que sirvam para apoiar as posições do
LIVRE.
OPERACIONALIZAÇÃO
Propomos a constituição, caso esta moção seja aprovada, de uma Comissão Instaladora da
Escola de Futuros - Centro de Estudos Políticos José Tengarrinha, composta por
representantes do Grupo de Contacto e da Assembleia, bem como por Membros nomeados
ou aprovados por estes órgãos do LIVRE. Esta Comissão terá por mandato lançar as bases da
iniciativa e definir questões como a personalidade jurídica, os seus estatutos, o seu
financiamento e a localização da sua sede. Os subscritores desta moção defendem que
qualquer cargo de direção e gestão desempenhado nesta Escola dos Futuros seja não
remunerado.

A Comissão Instaladora fará igualmente um levantamento dos temas e atividades de que os
Membros e Apoiantes sintam mais necessidade. Daremos particular atenção aos pedidos
formulados pelos Núcleos Territoriais e pelos Círculos Temáticos, e programaremos em
função dos pedidos e dos recursos destas entidades do partido.
Propomos, por fim, que a Escola de Futuros - Centro de Estudos Políticos José Tengarrinha
seja lançada oficialmente nos próximos Setembristas, e que este evento anual, que já tem
tradição no LIVRE, seja integrado nas suas atividades regulares.

Restantes Subscritores:
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Diogo Flor Dias Nogueira Leite
Eduardo de Carvalho Viana
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Pedro de Spínola Ruella Ramos
Pedro Diogo Duarte Alves Gonçalves
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Rui Manuel Órfão Bernardes
Rui Miguel Marcelino Tavares Pereira
Safaa Rachid El Dib
Sandra Isabel Lourenço da Silva Estevam
Sandro Miguel Bento Dias Santos
Sónia Maria Sapinho de Carvalho Rodrigues
Telmo Emanuel Rijo Julião
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