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Marcelo
Rebelo de Sousa

O Presidente
que o povo adora
Não é primeiro-ministro, mas manda. E muito. Marcelo usa o cargo de uma forma diferente. Dá
a mão ao Governo, elogia, ajuda a desbloquear problemas. Também deixa avisos. Condiciona.
Mas fá-lo com a cautela suficiente para não abrir brechas. Cultiva afectos com os portugueses:
aparece, dá o ombro. Mostra que é um deles, faz coisas banais: toma banho no mar. Marcelo
parece uma espécie de "pop star" com a fama lá no alto. O povo gosta.
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m Junho de 2016, quando Marce-
lo e Costa estiveram juntos em Pa-
ris por altura das comemorações
do Dia de Portugal, o Presidente
falava para a comunidade portu-
guesa em cima de um palco quan-
do começou a chover. O primeiro-
ministro, mesmo ali ao lado, apro-
ximou-se, abriu o chapéu e ficou ali

a segurá-10, evitando que Marcelo
se molhasse. De vez em quando, a

comunicação social recorre a esta

fotografia para ilustrar a boa rela-

ção entre o Governo e o Presiden-
te da República. A foto é quase per-
feita.

Imagens à parte, o dia-a-dia de

Marcelo e Costa funciona quase
sempre ao contrário. Quando o

Governo corre o risco de se mo-
lhai', Marcelo aproxima-se e abre

o chapéu - que serve como uma es-

pécie de escudo protector. Foi as-
sim desde o início e continua a ser.

A forma como Marcelo Rebe-
lo de Sousa encara os poderes do
Presidente vale-lhe, assim, o pri-
meiro lugar na lista de poderosos

que o Negócios elabora todos os

Verões. No ano passado, entrou di-
rectamente para a terceira posição.
Este ano chega ao topo.

Depois da tragédia de Pe-

drógão e do assalto aos paióis de

Tancos, o Governo esteve sob pres-
são. O chefe de Estado veio a ter-
reno para tentar compensar a au-
sência do Executivo - que adiou o

apuramento de responsabilidades
e viu o primeiro-ministro ir de fé-
rias no meio de uma crise. Marce-
lo assumiu as rédeas do dossiê: foi
a Tancos e anunciou que vai passar
o Natal em Pedrógão Grande, si-
nalizando assim que: 1) a tragédia
não vai ser esquecida; 2) têm de ser
encontrados os responsáveis "doa

a quem doer".

O Presidente da República aju-
da, apoia, em linguagem popular
dá uma mãozinha, mas também
condiciona a acção do Governo: há

decretos que não seguem como o

Executivo pretende, há mudanças
que ficam pelo caminho mesmo
antes de acontecerem. Em Setem-
bro do ano passado vetou o diplo-
ma sobre acesso do Fisco a infor-

mação bancária por "iiioportuiii-
dade política" - o Governo avan-

çou apenas com aparte que não ti-
nha sido vetada. 0 ministro da

Educação tentou avançar com
uma reforma curricular, mas Mar-
celo travou-a antes mesmo desta
ter dado o primeiro passo.

No último ano, o Presidente

ajudou a resolver vários dossiês.

Desdramatizou a mudança do pre-
sidente da Caixa Geral de Depósi-
tos, depois de meses de polémica,
deu o aval ao novo líder do banco

público, Paulo Macedo. Mais:
Marcelo chegou a participar num
encontro da Caixa com gestores e

empresários do Norte por altura
da emissão de dívida e interveio na

primeira tensão da era Macedo, o

fecho de balcões, quando recebeu

os responsáveis da agência de Al-
meida no Palácio de Belém.

A interferência de Marcelo é tal

que em Fevereiro, depois de ter re-
cebido informações sobre alegados
SMS trocados entre Mário Cente-
no e António Domingues, fez um
comunicado a dizer que aceita a po-
sição do primeiro-ministro de man-
ter ministro das Finanças devido ao

"interesse nacional" e à "estabilida-

de financeira". Uma posição que
lhe valeu críticas dos socialistas,

que o acusam de pisar o risco dos

poderes do Presidente. Este é, aliás,

um debate recorrente quando se

fala da forma como Marcelo enca-
ra o seu papel. "Embora seja visto

como o Presidente dos afectos,
Marcelo Rebelo de Sousa é o Pre-
sidente que mais manda", dizia há
um ano ao Negócios Luís Marques
Mendes, membro do Conselho de

Estado e seu amigo.



Marcelo Rebelo de Sousa com o Papa Francisco que visitou Fátima em Maio de 2017.

A tensão com o PSD

As ajudas e os elogios ao Gover-

no e à geringonça - em Fevereiro
disse numa entrevista ao El País

que a actual solução governativa
"superou as expectativas" - alimen-
tam um foco de tensão permanen-
te à direita. Apesar de ser do PSD,
já protagonizou episódios de con-
fronto com o líder social-democra-

ta, Pedro Passos Coelho, como
quando disse que o feriado do I.° de

Dezembro nunca devia ter sido sus-

penso ou quando optou por criticar
a presidente do Conselho de Finan-

ças Públicas, Teodora Cardoso,

quando esta disse que os resultados

do défice tinham sido conseguidos
à custa de um "milagre".

Fala sobre (quase) tudo - uma

sondagem da Aximage de Março di-
zia que, entre os maiores defeitos,
os portugueses identificam o facto

de ser demasiado interventivo/ex-
posto e comportar-se como um de-

magogo/um fala-barato, aponta-
vam mais de 15% dos que respon-
deram ao inquérito. Apesar disso,
mantém níveis de popularidade ele-
vados. Na sondagem mais recente
da Aximage para o Negócios, 87,4%
dos inquiridos entre os dias 29 e 30
de Agosto acham que Marcelo es-

teve bem no último mês. Talvez por
isso, em Março, quando fez um ano

em Belém, a maior qualidade que
lhe era reconhecida era o facto de

estar próximo das pessoas. Vai a to-

das - esteve no acidente da aerona-
ve em Tires, na queda da árvore na

Madeira, foi o primeiro a chegar a

Pedrógão.

Quer ser o Presidente dos afec-

tos e tenta mostrar que é igual a qual-

quer cidadão. Continua a ir à praia
em Cascais para nadar, engraxa os

sapatos na rua, tira selfies com toda

a gente que lhe pede, faz corridas com
miúdos na visita a uma escola, entra

numa dança na Escola Portuguesa
em Moçambique. O chefe de Estado

parece uma espécie de "pop star"

com a fama lá no alto. ¦



As selfies que
Marcelo tira com

os portugueses
são, desde o início,

uma marca do seu

mandato. É

o Presidente

dos afectos.

u
Considera-se
que a obrigação
de declaração
vincula
a administração
da Caixa Geral
de Depósitos.
MARCELO REBELO DE SOUSA
4 de Novembro de 2016

Feriado
[l.° de Dezembro]
nunca devia
ter sido

suspenso.
MARCELO REBELO DE SOUSA

l de Dezembro de 2016

Causa da década
é crescer acima
de 2%.
MARCELO REBELO DE SOUSA

25 de Março de 2017

Não era possível
fazer mais,
há situações que
são situações
imprevisíveis
e quando ocorrem
não há capacidade
de prevenção
que possa ocorrer,

a capacidade
de resposta
tem sido
indómita.
MARCELO REBELO DE SOUSA

18 de Junho de 2017

Não desdramatizo
Tancos.
É grave.
MARCELO REBELO DE SOUSA

30 de Junho de 2017



Ol
MARCELO
REBELO
DE SOUSA

PORQUE SOBE

Num ano, o Presidente da República consolidou o poder. Pela forma

como encara o seu papel, Marcelo Rebelo de Sousa é actualmente uma

peça-chave em Portugal, no plano político, social e até económico. O

chefe de Estado protege o Governo, condiciona a sua actuação - e a da

oposição. O Presidente dos afectos - como é conhecido - quer estar em

todas. E está. Mesmo naquelas que não são habituais para um Presiden-

te. Continua a tomar banho no mar em Cascais, como antes.

BILHETE DE IDENTIDADE

• Cargo: Presidente da República «Naturalidade: Nasceu em

Lisboa em 1948 • Formação: Licenciatura em Direito pela

Faculdade de Direito de Lisboa.

O poder de Marcelo é formal,
vem do cargo que ocupa,
mas revela-se sobretudo
na sua relação com o povo.
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Até onde chega
o poder de Marcelo

A situação da banca concentrou no primeiro ano

de Marcelo em Belém - e de Costa em São Bento

- grande parte dos esforços do Executivo. Lado a

lado com o Governo, o Presidente foi ajudando a
resolver vários assuntos. No dossiê Caixa, apoiou

o Executivo na substituição do ex-presidente An-

tónio Domingues, segurou Mário Centeno depois
da crise dos SMS e deu a mão ao novo presidente
da CGD, Paulo Macedo. Esteve num almoço com

empresários para preparar a venda de obrigações
da Caixa, tendo o banco esclarecido de seguida

que as mesmas não seriam colocadas junto de par-
ticulares ou empresas. Também ajudou no impas-

se sobre os balcões da Caixa. No Novo Banco, de-

fendeu que a solução do Governo não implicava

garantia do Estado e vinha na sequência da que

era defendida pelo Executivo anterior.

No último ano as tensões com o PSD acentuaram-se

e passaram a ser públicas. Dois episódios foram es-

pecialmente ilustrativos das más relações entre o Pre-

sidente da República e líder do PSD. Em Dezembro do

ano passado, nas cerimónias do I.° de Dezembro, o

chefe de Estado defendeu que este feriado "nunca

deveria ter sido suspenso", numa crítica directa ao

anterior Governo e que mereceu a seguinte reacção
de Pedro Passos Coelho: "Ainda bem que [Marcelo]

não é o presidente do PSD". No final do ano, Marcelo

convidou Passos para almoçar, mas em Março o ver-

niz voltava a estalar. Portugal ainda não tinha saído

do Procedimento por Défices Excessivos quando a

presidente do Conselho de Finanças Públicas defen-

deu que a redução do défice estaria a ser conseguida

com a ajuda de um "milagre". O chefe de Estado saiu

em defesa do Executivo respondendo que "milagre,
este ano, só vamos celebrar um, que é o de Fátima,

com a presença do Papa". "Teria gostado de ver o Pre-

sidente da República defender a independência do

Conselho de Finanças Públicas", ripostou Passos.

O Presidente da República exerce a sua influência (ou
interferência) em vários aspectos da vida portuguesa. Como um
polvo que tem oito braços, Marcelo tenta condicionar, dirigir,
reSOlver e eStar. MARTA MOITINHO OLIVEIRA martaoliveira@negocios.pt



É um corre-corre. Marcelo vai a todas. No último ano, apurou

a faceta do Presidente dos afectos. Foi a Tires quando uma
avioneta caiu, foi o primeiro a chegar ao local em Pedrógão,
furando as regras de segurança, visitou a Madeira quando uma

árvore caiu no Funchal matando 13 pessoas. Marcelo Rebelo

de Sousa quer estar em toda a parte. Em Maio, foi às cerimó-

nias do centenário das aparições em Fátima e foi à Feira do Li-

vro de Lisboa, na inauguração e em mais duas ocasiões. Levou

um trolley para poder comprar vários livros.

Desde o início que Marcelo e Costa têm uma re-

lação próxima. O Presidente da República ajuda
o Governo quando é preciso. Dois dos casos mais

evidentes - e também mais recentes - foram o de

Pedrógão Grande e o de Tancos. O Governo de-

morou a reagir e Marcelo entrou em campo para
evitar que a ausência do Executivo fosse ainda

mais notória. O chefe de Estado tentou ainda que
a polémica em torno das férias do primeiro-mi-
nistro não assumisse proporções demasiado

grandes, garantindo que Costa está "sempre con-

tactável e disponível em caso de necessidade".

No último ano houve outros casos em que Costa

ajudou e condicionou o Governo ao mesmo tem-

po. Marcou a agenda do Governo ao fixar o cres-

cimento económico como a meta principal para
este ano. O condicionamento do chefe de Esta-

do tinha por trás um elogio encapotado ao reco-

nhecer que as contas públicas já não eram um

problema. O Presidente da República, que em

Fevereiro elogiou a geringonça - ao dizer que
"superou as expectativas" -, também conduz o

Governo ao influenciar os temas que avançam e

os que ficam pelo caminho. Foi o que aconteceu

à reforma curricular que Tiago Brandão Rodri-

gues queria aplicar no ano lectivo prestes a co-

meçar e aos cortes nas parcerias público-priva-
das na saúde.

Marcelo quer estar em todas e todos querem Marcelo. Desde

que tomou posse, o Presidente da República tem dado uma

atenção especial à comunicação social. Inaugurou a nova sede

da Rádio Renascença, regressou àTVI em dia de aniversário da

estação de Queluz e falou na abertura do 4.° Congresso dos Jor-

nalistas, onde defendeu que o jornalismo nunca se pode ver-

gar ao poder e que os jornalistas não devem ceder à moda da

ilusão do instante. Tendo em conta o passado de Marcelo, não

é de estranhar o seu interesse pelo sector. O Presidente foi di-

rector do Expresso entre 1979 e 1981 e foi comentador político

na TVI e na RTP durante mais de uma década.



Em Novembro do ano passado, Marcelo quis reu-
nir-se com os parceiros sociais para avaliar a pos-

sibilidade de acordos sociais de médio prazo. O

objectivo era ver o que era importante fazer em

Portugal em termos económicos e sociais e se

"há acordo, não há acordo, onde é que há acor-

do, onde é que não há". O Presidente não tem

assento na concertação social, mas incentivou o

acordo para o aumento do salário mínimo que ti-

nha como contrapartida a redução da Taxa So-

cial Única que foi celebrado no final do ano en-

tre os parceiros sociais. O PSD trocou as voltas

ao Governo e no Parlamento a medida caiu, sen-

do substituída por um alívio do Pagamento Es-

pecial por Conta. O Presidente da República re-
cebeu os patrões e a UGT quando o acordo esta-

va prestes a cair na Assembleia. Neste processo,
Marcelo disse ser um "defensor" da concertação
social.












