
PRIMEIRA LINHA DOIS ANOS DO PRESIDENTE MARCELO

Marcelo não vai descolar
porque não está colado a Costa
Não colou, nem descolou e não vai virar. O eixo Belém/S. Bento vai continuar a
funcionar bem porque tanto Marcelo Rebelo de Sousa como António Costa têm
feito por isso. A dúvida pode estar no efeito de Rui Rio nos equilíbrios políticos.

Os politólogos antecipam que Marcelo mantenha no futuro uma postura dialogante com o primeiro-ministro.
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Marcelo
Rebelo de

Sousa está quase
a meio do man-
dato presidencial

de cinco anos. Esta quarta- feira faz

dois anos que foi eleito Presiden-
te da República e, até ao momen-
to, analistas e observadores políti-
cos têm falado em momentos di-
ferentes na sua acção em Belém.

Genericamente, tem passado a
ideia de que, após uma primeira
fase mais próxima do Governo,
Marcelo terá descolado, designa-
damente depois das tragédias dos

incêndios. Mas foi mesmo assim?

E daqui para a frente o que se pode
esperar?

"Marcelo Rebelo de Sousa não

descolou do Governo porque não

creio que tenha havido uma cola-

gem antes", diz ao Negócios Car-
los Jalali, politólogo e professor na
Universidade de Aveiro. O especia-
lista em ciência política explica que



"o Presidente assumiu desde o iní-
cio uma posição interventiva de

quem vai ajogo quando é preciso".
A percepção pública sobre o seu

papel parece alterar-se perante a

existência de eventos como os que
aconteceram no Verão passado - os

incêndios que mataram mais de

100 pessoas - e que foram "cho-

ques profundos" nas palavras do

próprio Marcelo. "Mais recente-
mente o Presidente da República
interveio em num contexto de cri-
se."

Mas, desde o início, que Carlos

Jalali vê na acção do Presidente si-

nais de que Marcelo e Costa não

andaram sempre debaixo do mes-

mo chapéu. "O Presidente deixou
claro em várias matérias que era
preciso estar atento, por exemplo,
ao impacto orçamental de certas
decisões do Executivo", refere o

politólogo. A aprovação da lei que
repôs as 35 horas de trabalho na

Função Pública logo em Junho de

2016 é um dos casos em que Mar-
celo mostra a sua autonomia face

a Costa, j á que o Presidente amea-

ça com o Tribunal Constitucional
se houver aumento de despesa.

Então, o que terá acontecido

para passar a ideia de Marcelo e

Costa estavam tão alinhados? An-
tónio Costa Pinto, politólogo e pro-
fessor no Instituto de Ciências So-
ciais justifica que Marcelo "per-
cepcionou muito cedo que o eixo

Presidente/Governo pode ser de-
terminante e que os receios sobre

a solução de esquerda seriam bem
mais benignos do que do que o an-
terior Presidente pensava". Ou

seja, que o Governo do PS era mes-

mo um Governo do PS, mantendo

o "consenso europeísta", especifi-
ca Costa Pinto. Além disso, Mar-
celo é Marcelo com um "estilo
muito próprio", acrescenta o poli-

tólogo, advertindo, porém, que "é

natural que algum centro-direita
não encarasse bem esta postura" .

Mas na relação entre Presidente da

República e Governo "não há uma

alteração significativa, nem deve-
rá haver", antevê Costa Pinto.

0 efeito Rui Rio
Mas há uma novidade no xa-

drez político chamada Rui Rio. O

professor do ICS admite que a

nova direcção do PSD assuma uma
"maior colaboração com o Presi-
dente" e lembra que o PSD terá
toda a vantagem em "partilhar"
parte da popularidade de Marcelo.
No entanto, não acredita que a en-
trada em cena de um novo prota-
gonista mude significativamente as

relações entre Governo e Presiden-

te. Carlos Jalali já não parece tão

seguro disso. Primeiro é preciso

perceber qual o posicionamento do

PSD face ao Presidente e como o

partido vai evoluir nas sondagens.
"Se o PSD entrar em crescendo ob-
viamente que isso também impli-
cará uma queda de popularidade
do Governo. Neste cenário, Mar-
celo terá mais margem de mano-
bra na acção política, ser mais crí-
tico e mais exigente com o Gover-

no", acredita Carlos Jalali.

O professor de Aveiro lembra
ainda que existem outras condi-
cionantes para as relações entre
Belém e São Bento. "Se 2018 for

igual a 2017 do ponto de vista eco-
nómico e sem o tipo de eventos

que aconteceram no ano passado
como foram os incêndios, o posi-
cionamento do Presidente será
diferente" - isto Marcelo não terá
motivo para reparos. Se a popula-
ridade do Governo aumentar, a

margem de manobra do Presiden-
te reduz-se, avisa o professor da
Universidade de Aveiro. ¦

Marcelo percebeu
muito cedo que os
receios de Cavaco
sobre a solução de
esquerda seriam
bem mais benignos
do que o anterior
Presidente pensava.

O Presidente da
República assumiu
desde o início
uma posição
interventiva
de quem vai a jogo
quando é preciso.

CARLOS JALALI
Politólogo e professor
na Universidade de Aveiro


