
Rio líder parlamentar não
convence, deputado sim

Politólogo e consultor de comunicação consideram importante que presidente
do PSD seja alguém com assento na Assembleia mas não a presidir a bancada

Rui Rio ouve amanhã o seu núcleo duro e a Comissão Política Nacional sobre legislativas e liderança
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oposição É importante que
o presidente do PSD tenha
palco no Parlamento e con-
fronte o primeiro-ministro
nos debates, mas é contra-
producente que lidere a
bancada. Aconclusão, de es-

pecialistas em comunicação
e política, implica que Rui
Rio, embora tenha manifes-
tado na campanha um dese-

jo contrário, assuma o seu

lugar de deputado se quiser
continuar à frente do PSD. E

coloca em desvantagem ou-
tros "presidenciáveis",
como Luís Montenegro ou

Miguel Pinto Luz.

Quando Rio continua sem
esclarecer o futuro e Monte-

negro já avançou, o JN ou-
viu especialistas sobre se o

líder do maior partido da

Oposição deve estar na As-

sembleia da República (AR)
e, como sugeriu Marques
Mendes, liderar a bancada.
Viriato Soromenho-Mar-

ques nota que o trabalho de

um líder parlamentar e o de

um presidente do partido
"têm características dife-
rentes". Este último deve

"preparar-se para governar
e ser primeiro-ministro".
Isso obriga a muito "estudo,
diálogo e consulta" junto

dos mais variados agentes.
O líder do PSD terá de

"perceber o que acontece no

país", "começar a recrutar
os potenciais ministros" e

criar o seu "governo-som-
bra". Já "a vida do líder par-
lamentar é igualmente ex-

tenuante, mas totalmente
diferente", nota o professor
da Universidade de Lisboa.

"SERIA MAU SINAL"

A seu ver, "será mau sinal se



Rui Rio for líder parlamen-
tar. Prejudicaria a outra ta-
refa" e daria "sinal de que
não confia na sua equipa".
Por isso, Mendes deu "um
mau conselho". No entan-
to, "deve estar na AR" e "fa-
zer os debates quinzenais
com o primeiro-ministro".

Se Montenegro for o líder,
"acontecerá o que foi criti-
cado a Rio", diz o politólo-
go, para quem estar fora da

AR o prejudicou.
ParaViriato Soromenho-

-Marques, tudo depende da

vontade de Rio em ficar
"quatro anos muito difí-
ceis". Amanhã, o atual líder
reúne o seu núcleo duro e a

Comissão Política Nacional.
"Marcelo Rebelo de Sousa

vai tentar que fique. Não
tem interesse numa crise do

principal partido da Oposi-
ção", diz o politólogo. Já

Montenegro faria "o tipo de

Oposição cujo resultado vi-
mos" em 2011: "derrubar o

Governo a qualquer custo".
Para Rui Calafate, consul-

tor de comunicação, "não é

obrigatório um líder parti-
dário estar no Parlamento".
"Rui Rio foi candidato e não
estava no Parlamento. Não
é o primeiro caso", diz, lem-
brando Luís Filipe Menezes.

"NÃO FEZ OPOSIÇÃO IDEAL"

Contudo, quando "todos
sentem que esta geringon-
ça não será tão robusta
como a anterior, é natural
que, para o líder do PSD, seja
importante estar no Parla-
mento para enfrentar o pri-
meiro-ministro nos deba-
tes". Mesmo que não seja o

líder parlamentar, o que crê

não ser desejável pela
"agenda específica" e o "tra-
balho muito envolvente".

Rio "já disse que não era
essencial" estar na AR, nota
Rui Calafate. Mas "muitos
sociais-democratas enten-
dem que não fez a oposição

ideal. Se calhar era altura de

testar a sua liderança, até
em termos parlamentares".

Pinto Luz e Montenegro,
se chegarem a líder, "terão
de fazer a sua afirmação fora
do ambiente parlamentar,
aquilo que Rio não fez".«
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Viriato
Soromenho-Marques
politólogo

"Marcelo vai tentar
que Rio fique. Não tem
interesse numa crise
do principal partido
da Oposição"

Rui Calafate
Consultor de comunicação

"Rio tem possibilidade
de ser deputado. Deve
cumprir e honrar esse
compromisso"


