
Passos Coelho. Ex-líder do PSD vai
dar aulas de Economia na Lusíada
Aulas de Economia
Política são novo
desafio. Há quem lhe
aponte outro futuro: o
das presidenciais

O ex-líder do PSD e antigo pri-
meiro-ministro, Passos Coelho,
arrumou, para já, o capítulo de
vida ativa política e vai dar aulas
na Universidade Lusíada - em
Economia Política e Política Eco-
nómica no ano letivo de 2018 e

2019. Será remunerado como
professor convidado catedráti-
co, categoria que motivou polé-
mica quando aceitou o desafio
da docência no Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Polí-
ticas ((ISCSP), em cadeiras liga-
das à Administração Pública,
segundo avançou o "Jornal de

Negócios" online. Passos Coe-
lho vai repartir a sua atividade
entre as duas instituições, sen-

do que a Lusíada foi a universi-
dade onde completou a licen-
ciatura em Economia.
No PSD, por exemplo, tem sido
feita a avaliação de que Passos
Coelho não aceitou trabalhar na
atividade empresarial até para
manter o seu capital político
para outras candidaturas, desi-

gnadamente a da corrida a Belém,

segundo apurou o í junto de
várias fontes sociais-democra-
tas. Não existe nada pensado
neste momento, mas Passos quis
evitar o caminho das polémicas
associadas à atividade dos ex-

políticos em grandes empresas.
Porém, mesmo a atividade de

docente levantou polémica Pas-

sos Coelho ficará no topo da car-
reira dos docentes universitá-
rios, uma solução que levou a
um abaixo-assinado de alunos
do ISCSP por se tratar de uma
"afronta à meritocracia".

Na altura outro grupo de alu-
nos, conotados com o PSD, defen-
deu Passos Coelho e usou as

palavras do socialista Sérgio
Sousa Pinto para o defender: "

A experiência de um ex-primei-
ro-ministro, qualquer que seja,
é única e valiosa". O antigo pri-
meiro-ministro tem optado por
não comentar a vida política
interna e prefere centrar-se no
livro que está a escrever sobre

a sua estada no governo ao lado
do CDS-PP. Segundo apurou o
i ainda não está definido o
momento para lançar a obra de
memórias. C. R.

Antigo pnmeiro-
-ministro prepara
livro de memórias

sobre a governação
ao lado do CDS


