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"0 Presidente é como
o homem da flauta mágica"
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É professor catedrático na
mesma faculdade em que o foi
Marcelo Rebelo de Sousa, per-
tence ao mesmo grupo de Ciên-
cias Jurídico-Políticas. Conhece
o Presidente desde que tinha 19
anos. Pensa que ele gere como
ninguém a política dos afetos e

que se prepara para uma nova
fase com o Governo.

? O PR fez esta semana uma
reprimenda ao Governo. É isto

que classifica como "semipre-
sidencialismo de geometria
variável"?
Q O PR fez uso dos seus pode-
res de natureza informal em

termos de comunicação, fazen-
do uma advertência pesada,
marcada pelo circunstancialis-
mo político derivado da catás-
trofe ocorrida.

? Pode envolver uma viragem
na coabitação vigente?
? Pode ser, pelo menos, o fim
da chamada 'coabitação de velu-
do' para dar lugar a um período
mais escrutinador em relação ao
Governo. O PR deixará eventu-
almente de ser um para-raios do
Executivo devido a uma relação
fluida e de confiança que tinha
com o primeiro-ministro.

? Porque foi?
? Até agora, o PR captou na

opinião pública que a solução
governativa era acompanhada
por um segmento importante
do eleitorado. Na recuperação
económica e distribuição de ren-
dimentos o Presidente auxiliou o

Governo, mitigando problemas
que considerou menores e que
poderiam afetar a governabili-
dade. A situação mudou a partir
da verificação de uma situação
catastrófica e que envolveu uma
perceção diferente da sociedade
civil. E o PR, que é um baróme-
tro político, captou uma mudan-

ça do vento.

? Ele está sempre sintonizado
com a opinião pública?
? Procura sintonizar-se sem-

pre com esse humor. Depois
do que aconteceu é difícil que
continue a sua função de es-
cudo ou para-raios. O que não

quer dizer, até tendo em vista
a idiossincrasia e psicologia do

PR, que é muito fluida e por ve-
zes volúvel, que tenha rompido
com a atual coligação. Tenho as
maiores dúvidas.

? A atitude do Presidente tem
sido marcada pela proximidade
com a população...
? Que eu designei como semi-

populismo porque o PR capta
e diz aquilo que a população
quer ouvir e isso faz parte das
características do populismo.
A sua conduta e gestos de na-



tureza simbólica marcam esse
entrosamento entre o chefe de
Estado e a população comum.
Só não será populismo porque
os populistas operam habitual-
mente através de uma dicoto-
mia amigo-inimigo, fixam a
existência de um adversário.
O PR não, tem um discurso in-
clusivo. A ideia não é estabele-
cer um inimigo, mas resolver
problemas e captar todas as
dificuldades, anseios e vender
alguns sonhos.

? É um populista do centro,
como lhe chama?
? Sim, mas não majestático
como Macron. É um populis-
mo de escalão mais entrosado
com a população comum, o que
implica uma mistura entre sen-
sibilidade pessoal e teatro, que
gere admiravelmente.

? Essa gestão é um modo de

angariar capital político para
lhe permitir fazer intervenções
como a que fez?
? Sim. O PR até agora usou
muito pouco os seus poderes
jurídico-constitucionais, teve
uma função tribunícia, fez ad-
vertências, usou da palavra e
da sua proximidade. Aí, inflou a
sua popularidade. A estratégia
presidencial desta 'cooperação
de veludo' foi entrosar-se com o

Governo apanhando o embalo
do estado de graça deste, in-
flando a sua popularidade e em
função dela pretende usá-la po-
liticamente, convertendo esse
acumulador de popularidade
numa manifestação de autori-
dade. Por isso a mensagem teve

peso no Governo e na opinião
pública. Mesmo os que não são

próximos do PR não deixaram
de se rever na sua palavra.

? A "estratégia dos afetos"é se-
melhante à quefazia Mário Soa-
res com as presidências abertas,
que lhe serviram depois como
contrapoder ao Governo?
? Com uma diferença. O Presi-
dente Mário Soares no primei-
ro mandato conseguiu apesar
de tudo escrutinar muito mais
o Governo de Cavaco Silva do

que o PR Marcelo de Sousa —

veja-se o número de pedidos de

fiscalização e de veto do atual
PR. Tenho dúvidas de que ser
contrapoder seja a sua perspe-
tiva, no curto ou médio prazo.

? Porquê?
? A situação é diferente. Hoje
o Governo é mais frágil, mi-
noritário, funciona na base de
um acordo parlamentar com
dois partidos não-coligados e

com quem tem de pactuar nas

políticas uma a uma com gran-
de habilidade do PM. O Gover-
no teve até agora uma frente
presidencial completamente
pacificada, uma oposição de
centro-direita cristalizada e

em negação e dois parceiros à
esquerda com os quais é difícil

pactuar. A ideia de que o Pre-
sidente fez agora uma ameaça
de dissolver o Parlamento é um
mero desejo. O PR é muito fle-

xível, respira política 24h por
dia e é cauteloso. Só dissolveria
com a certeza clara de que o

partido do poder não retorna-
ria mais forte ou em coligação.

? Pode querer uma clarifica-
ção do sistema?
? Nunca clarificaria por cla-
rificar, nem atuaria como de-
sestabilizador, como foi Mário
Soares. Só dissolverá quando
tiver a certeza de que existe

uma alternativa minimamen-
te viável. Ela não existe agora,
nem sei se vai existir, tendo em
conta que as pessoas que irão
provavelmente protagonizar
essa alternativa no principal
partido da oposição nunca lhe
foram particularmente próxi-
mas. Se fosse uma dissolução-
-sanção e ela tivesse um efeito
contrário, o papel do PR ficaria
diminuído. Se há alguém que
faz cálculos políticos e não atua
emotivamente é o PR. A ges-
tão de afetos faz parte da sua

estratégia presidencial, mas a
idiossincrasia do Presidente é

fria e de jogador.

? Ao ponto de haver quem
diga que fala de mais.
? O comentador não morreu
na figura do PR, foi apenas re-
convertido numa função tri-
bunícia. Há muitos que criti-
cam isso e que ele ultrapassou
a esfera das suas funções, in-
trometendo -se em questões de

governabilidade corrente que
não cabem nas suas funções
moderadoras e arbitrais.

? Acha isso?

? O próprio PR entendeu que
estava na fronteira, mas fê-lo
com o consentimento do próprio
Governo. A partir do momento
em que essas intervenções não
hostilizavam o Governo, mas
eram complementares ou no
quadro da 'função para-raios',
as componentes críticas foram
aceites. Trata-se de um Governo

que não quer abrir uma frente
presidencial, não se pode dar a
esse luxo, porque a frente par-
lamentar já é excessivamente
complexa. O PM teve de inte-
grar de alguma forma estes avi-
sos formulados pelo PR.

? O Presidente faz também
um repto aos parceiros do Go-
verno...
? Foi um golpe de mestre por-
que pode ser interpretado de
todas as maneiras. Pode ser
lido como um endosso simpáti-
co à moção de censura do CDS;
ou ser lido como uma forma
de obrigar PCP e BE a coassu-
mir responsabilidades, quando
estes preferiam uma posição
comodamente crítica — é talvez
a componente mais maquia-
vélica da intervenção. E pode
ainda ter uma leitura favorável
ao Governo: a partir do mo-
mento em que os dois parceiros
votam contra a moção de cen-
sura, conferem confiança ao
Governo e este acaba por, num
golpe de judo, transformar o

que era uma desconfiança da
oposição num ato de confiança.

? E o PC e o BE têm caracterís-
ticas muito diferentes.
B O PC é o único que não se
deixa embalar pela música pre-
sidencial. No fundo, o PR opera
como o homem da flauta mági-
ca e o PC é dos poucos que não

seguem o canto.

? Acha que as características
deste PR conferem incerteza
ao seu papel no sistema?
? Mesmo para os 'marcelólo-
gos', o PR é sempre imprevisí-
vel. Ninguém pode estar seguro
em momento nenhum de qual
vai ser a sua conduta. A única
coisa de que se pode ter a cer-
teza é de que nunca afrontará
de forma ostensiva o vento da
opinião pública.
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CASO DE ESTUDO

Carlos Blanco de
Morais é coordenador
científico do Centro de

Investigação de Direito
Públicoediretordo
Instituto de Ciências

Jurídico-Políticasda
Faculdade de Direito
de Lisboa. Foialunoe
assistente de Marcelo
Rebelo de Sousa, que
lhe orientou atese
de mestrado e de
doutoramento. Durante
1 0 anos, foi assessor de
Cavaco Silva, o que lhe

proporcionou um ótimo
'balcão' para apreciar
ávida política. Acaba
de publicar "O Sistema
Político no Contexto da
Erosão da Democracia
Representativa"
(Almedina), um

calhamaço onde não se

refugia no "exoterismo
académico" e mergulha
na análise do sistema.
Ao atual, chama-lhe
"semi presidencialismo
de geometria variável",

cuja variante presente
— chegada ao Governo
do segundo partido
mais votado, apoiado
em dois outros partidos
que lhe dão maiorias
pontuais — nunca tinha
sido testada. Nem do
lado do Parlamento,
que é a instituição
predominante, nem do
lado do Presidente, com
u ma inédita 'coabitação
develudo'equese
impôs graças à palavra
e presença, com uma
atividade omnipresente,
numa escala nunca
antes vista.


