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As razões para o Governo agir
de forma reactiva à realidade

A paralisia do Governo deve-se a vários
factores. "Costa não percebeu" Pedrógão,
diz Cravinho. Para Marina Costa Lobo, o
PS também não percebeu as autárquicas.
Cabrita garante uma "nova agenda"
Estratégia política
São José Almeida
De repente, o Governo parece deso-
rientado. O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, até aqui a demonstração
viva da habilidade política negociai,
age em reacção aos acontecimentos,
às reivindicações sindicais e às exi-

gências do Presidente da República.
Incêndios, relocalização do Infar-
med, roubos de armas, polémicas

nas redes sociais como a dos jantares
do Panteão e lutas da função públi-
ca - em particular dos professores -
mudaram a imagem do Governo.

"Os sucessivos falhanços da Admi-

nistração Interna e da Defesa colo-
caram o Governo à defesa, parece
estar sempre em reacção e sem ini-
ciativa", afirma a politóloga Marina

Costa Lobo ao PÚBLICO, sintetizan-
do o momento do executivo. E acres-
centa: "O Governo tem dificuldade
em projectar imagem de controlo
político dos problemas que criam
erosão." Um retrato que o ministro
da Administração Interna, Eduardo
Cabrita, rebate.

"Não há desorientação do Gover-

no, o que se passa é que a conjun-
tura de negociação do Orçamento
do Estado coincidiu com os incên-
dios de 15 de Outubro", afirma ao
PÚBLICO aquele que é um dos de-
cisores políticos mais próximos do

primeiro-ministro e que se tornou
uma peça central da governação, ao
transitar de ministro adjunto para
a pasta deixada vaga pela demissão
de Constança Urbano de Sousa, na

Os incêndios
de Pedrógão,
em Junho, e
sobretudo os da
região Centro,
em Outubro,
mudaram a
percepção
geral da acção
governativa



sequência da crise provocada pelos
incêndios e pelas pressões do Presi-
dente da República.

O ministro reconhece, porém,
que, "a seguir a Pedrógão Grande,
criou-se uma situação que abalou o
sentimento de confiança de que o Es-

tado deve garantir a segurança". Isso
fez com que "as pessoas fossem mais

exigentes", pelo que cabe ao Gover-
no "ser mais exigente em termos de

coordenação", admite Cabrita.

Procurando explicar ao PÚBLICO
a mudança de atitude do Governo,
João Cravinho, membro da comissão

política do PS, considera que "até ao
incêndio de Pedrógão Grande, a ten-
dência geral era a economia crescer,
as pessoas sentiam que o Governo ia
abrir os cordões à bolsa na reposição
de rendimentos, o Governo estava
sem oposição nenhuma". Isso per-
mitiu a "António Costa formar a ideia

que isto era navegar com atenção aos

pequenos problemas e ele lá estava

para resolvê-los, negociando com o
PCP e o BE, que estavam presos até

2019", recorda o antigo ministro do
IV Governo Provisório e do primeiro
Governo de António Guterres.

"Costa não percebeu"
Cravinho considera que "Costa es-
tava tranquilo de que chegaria às le-

gislativas até com possibilidade de,
sem nunca a pedir, a maioria absolu-
ta cair-lhe no regaço". Ou seja, o pri-
meiro-ministro apenas tinha de fazer
"uma espécie de acompanhamento
passivo da tendência de fundo, ir fa-
zendo surf ". Isto "até que veio o cho-

que de Pedrógão Grande", o qual,
segundo Cravinho, "Costa não per-
cebeu". Razão pela qual, "com as au-

tárquicas, consolidou a ideia de que
o que era preciso era ir navegando e

que a maioria absoluta continuava a

caminho". Para o dirigente do PS, "só

o 15 de Outubro e Marcelo [Rebelo de

Sousa] liquidam isso".
O papel tranquilizador das eleições

locais para o Governo é assumido por
Cabrita: "As autárquicas correram
bem e o PS não podia ir mais além do

que foi." Se isto é um facto, Marina
Costa Lobo adverte para que, "com
as autárquicas, dentro da aliança de

poder, parece ter mudado a atitude
do PCP", uma vez que os comunis-
tas "acordaram para o facto de que
o seu eleitorado não é tão leal como
supunham" e "agem em função dis-

so, não só no discurso, mas também
em acções concretas".

Mas segundo esta investigadora
do Instituto de Ciências Sociais "o PS
não tirou as ilacções devidas". Ma-
rina Costa Lobo explica que "as au-

tárquicas mostraram que o PS pode
ganhar ao PSD, sem perder na frente
de esquerda", porque "é ao centro
que o PS ganha ou perde" eleições.
Ora, isto mostra que "as concessões

que o PS faz à esquerda em termos
de Orçamento podem pôr em causa
o voto do centro", eleitorado que "es-

pera um PS responsável que cumpra
os critérios da zona curo e as exigên-
cias dos compromissos externos".
Daí que defenda que "o crescimento
macroeconómico é favorável ao Go-

verno, o eleitorado aprova as políti-
cas de Mário Centeno mais do que
a cedência do primeiro-ministro às

esquerdas e às clientelas". E adverte:
"Era bom que Costa pensasse nisso

e agisse em conformidade."
A politóloga sublinha que, "elei-

toralmente, a economia é o tema
central" e que a actual "conjuntura
é excelente para a popularidade do

Governo", pelo que é preciso pro-
jectar a imagem de dar sequência
às políticas. Para isso, "a figura do

primeiro-ministro é fundamental,
por exemplo, na valorização dos re-
sultados da economia". E conclui:

"Hoje, como a economia não é preo-
cupação central, é normal que outros
temas sejam falados, mas o primeiro-
ministro não pode deixar-se enredar

por assuntos menores."

Nova agenda
É o próprio ministro da Administra-

ção Interna que assume o quanto o
Governo está atento à necessidade de
mudar. "Outubro complicou mais a

situação", pois "reforçou a dimensão
de tensão e colocou a centralidade da

governação na reconstrução, na polí-
tica florestal, na estratégia para o in-
terior", criando "uma nova agenda",
admite Cabrita. Embora reconheça

a urgência de o Governo mudar de

atitude, Cabrita adverte para que se

vive ainda "o paradoxo do sucesso
na economia, que está a correr bem"
mas que leva "as pessoas a pensarem
que, se há folga, também querem".

"Até que veio
o choque de
Pedrógão Grande",
o qual, segundo
Cravinho, "Costa
não percebeu". Por
essa razão, "com
as autárquicas,
consolidou a ideia
de que o que era
preciso era ir
navegando e que
a maioria absoluta
continuava
a caminho"
Insistindo na ideia de que "em fase
de negociação de Orçamento é nor-
mal esta pressão", o ministro garan-
te que "a conjugação destes factores
durará até à sua aprovação".

Depois de dia 27, abre-se assim, se-

gundo Cabrita, um novo ciclo em que
"é preciso concluir a consolidação da

trajectória de recuperação das con-
tas públicas", tendo como "desafio
manter o crescimento económico e

dar visibilidade à recuperação das
áreas afectadas pelos incêndios".
Indo mais longe, Cabrita considera
mesmo que "o primeiro semestre de
2018 será decisivo" para esse objecti-
vo. E insiste: "Isto terá de ser até ao
Verão, porque depois estamos a um
ano de eleições. É preciso manter o

crescimento, baixar o défice e devol-

ver confiança e esperança em relação
às áreas de governação agora afec-
tadas. É preciso mais coordenação
interna do Governo, mas a iniciativa
vai ser mantida."
sao.jose.almeida@publico.pt



"Marcelo queimou os barcos como Cortez"
SaoJose Almeida
Com o primeiro-ministro
"em denial", o Presidente
adoptou uma "visão de
longo prazo" para marcar o

regime, defende Cravinho
A paralisia do Governo torna-se
mais explícita devido à nova ati-
tude do Presidente da República.
Esse é o entendimento do dirigente
nacional do PS João Cravinho, que
considera que "Costa dá a ideia de

que só reage a Marcelo, que está
entrincheirado e reactivo".

Ao ser crescentemente interven-
tivo, a partir do incêndio de Pedró-

gão Grande e do assalto em Tancos,
mas sobretudo após os incêndios
de Outubro, o Presidente "fragili-
zou Costa para o futuro e condi-
cionou-o", defende Cravinho, que
define a comunicação ao país a 17

de Outubro como o momento em
que "Marcelo queimou os barcos
como Cortez quando desembarcou
no México". E passou a assumir:
"Eu aqui estou para fiscalizar."

Para a politóloga Marina Costa
Lobo, a atitude do Presidente é

legítima: "As iniciativas do Presi-
dente são compreensíveis, incom-
preensíveis são os silêncios do Go-
verno. Primeiro pela inactividade,
o Governo ficou paralisado, no mo-
mento em que o relatório de Pe-

drógão ficou disponível, o Governo
calou-se."

A hesitação do executivo surgiu
logo após Pedrógão Grande, de-
fende Cravinho, para quem este
incêndio "trouxe três problemas".
Primeiro, "o que falhou foi uma
concepção de combate aos incên-
dios que era o modelo escolhido
por Costa como ministro da Admi-
nistração Interna há dez anos - ele
tem a reforma da Protecção Civil
e o SIRESP no currículo", afirma,
explicando que "Costa tinha de de-
fender o seu modelo, ficou defen-
sivo e, como é teimoso, fechou-se
na fortaleza."

O segundo problema "é que An-
tónio Costa é, em parte, respon-
sável por terem sido nomeadas,
meses antes, pessoas próximas do

aparelho partidário ou escolhidas

por cima, que levaram os seus para
a Protecção Civil", sublinha Cravi-
nho, advertindo que "Constança
[Urbano de Sousa] era a ministra,
mas não tinha ligação ao aparelho
do partido nem estatuto político
para isso".

Assim, "falhou a concepção es-

tratégica e a operacionalidade por
falta de profissionalismo", ao que
acresce um terceiro problema: "Fa-
lhou também Constança, que nun-
ca foi mulher do terreno." Só que
"mantê-Ia era fundamental" para
Costa. "Se a tratasse como culpada,
seria acusado de estar a encontrar
um bode expiatório para se prote-
ger quando o culpado era ele. Por
isso optou por manter o submarino
fechado" e "teve então uma reacção
negativa, de denial", explica Cravi-
nho, concluindo: "Provavelmente
aconselhado por técnicos de comu-
nicação, Costa convenceu-se de que

tinha de minimizar o caso e mostrar
que estava tudo sob controlo e que
podia ir de férias. Isso, do ponto de
vista da relação emocional com o

país, foi um tiro no pé brutalíssimo

que ele nunca percebeu."
Quando "as pessoas se aperce-

biam que Costa não entendeu o

que se estava a passar e não tinha
capacidade de comando", pros-
segue Cravinho, "Marcelo saltava

para cima" dos acontecimentos
"como a oportunidade da vida de-
le" dizendo "que é preciso apurar
responsabilidades, o que transmite
duas ideias: Costa está a esconder
responsabilidades e as suas em par-
ticular".

Comandar o tempo
Por outro lado, advoga Cravinho,
"Costa estava inactivo e não ia to-
mar medidas de fundo antes do re-
latório". Achava que "comandava o

tempo e enganou-se por completo".
Isto, porque os incêndios de 15 de
Outubro foram "mais devastadores
do que Pedrógão Grande do pon-
to de vista político". Os aconteci-

Costa dá a ideia de que só reage a Marcelo", afirma João Cravinho



mentos são conhecidos: "Costa vai
à televisão, informa Marcelo do que
vai fazer e que Constança fica para
apresentar os planos da pólvora,
promove-a como chefe do sector
até à remodelação de Janeiro... es-
tava implícito que ela ficaria até ao
fim do Orçamento." Mesmo a re-
modelação, defende Cravinho, saiu

desastrosa, pois "dá ideia de que
não há partido e que há apenas um
grupo de amigos de Costa, o que é

péssimo, pois o país está contra o

amiguismo".
O que se passou a seguir foi que

"Marcelo furou-lhe o jogo, foi a

vichyssoise dos incêndios", ironi-
za Cravinho, defendendo que o
Presidente "teve uma atitude as-
sertiva e desleal, respondeu com
determinação e força, com ideia de

esmagamento". E sublinha: "Mar-
celo sabe que Costa perdeu aqui a

maioria absoluta, o país viveu e viu
na televisão cenas que ficarão no
inconsciente por muitos anos. Se

a economia correr bem o PS fica
nos 40%." Mas não chega para a

maioria absoluta.
O dirigente do PS considera que

isto aconteceu porque "Marcelo es-

colheu a visão de longo prazo que
vai além da legislatura". Ou seja,
"o PSD vai ter um novo líder" mas
"Marcelo pensa que nem Rio nem

Santana chegam para ganhar a Cos-

ta ou impor um acordo de coliga-
ção ao PS", pelo que "haverá uma
segunda gerigonça mais frágil".
Assim, "a meio da próxima legisla-
tura, nas autárquicas de 2021, o PS

só pode recuar e, entretanto, o PSD

já resolveu a situação da liderança,
porque, depois de 2109, ou confir-
ma o líder ou substitui-o".

Nesse cenário, prevê Cravinho, se

"o líder do PSD for Santana, Mar-
celo alia-se" a ele ou a outro com
o mesmo tipo de perfil. Conside-
rando que "Marcelo quer governar
sem alteração da Constituição (e ela

permite-o, desde que haja autoriza-

ção do primeiro-ministro, o Presi-
dente pode presidir ao Conselho
de Ministros com regularidade e

em áreas-chave)", Cravinho defen-
de que "Marcelo tem tempo para
apoiar um futuro primeiro-ministro
do PSD que aceite um Presidente
muito forte, tem até 2025".

Se o Presidente "se recandidatar,
tem entre 2023 e 2025 para concre-
tizar isto, pois, mesmo que Costa

faça mais uma legislatura, as legis-
lativas serão em 2023", explica Cra-

vinho, concluindo: "A alternativa é

que se as coisas não correrem como

quer, Marcelo não se recandidata,
só lhe interessa fazer segundo man-
dato se marcar a História."

66 Os incêndios
criaram uma
'nova agenda'
do Governo
Eduardo Cabrita
Ministro da Administração
Interna


