
Pelas sondagens, que são unâni-
mes, Passos Coelho será o novo
primeiro-ministro de Portugal
em coligação com Paulo Por-
tas. Desse modo, o governo te-
rá entre 10 e 12 ministros, con-
tará com uma oposição lidera-
da pelo Partido Socialista (PS) e
terá um pesado caderno de en-
cargos. E Sócrates, o que fará?
Para lá das dúvidas que só a noi-
te eleitoral e os resultados escla-
recerão, PSD, PS e CDS estão
condenados a um entendimen-
to na aplicação do memorando
de entendimento.

Menos de um mês depois de
tomar posse, o novo governo te-
rá de apresentar um plano para
a redução “substancial” da taxa
social única reestruturando o
Imposto sobre Valor Acrescenta-
do (IVA), fechar a venda do
BPN, preparar o aumento das ta-
xas moderadoras e um corte
substancial nos gastos com me-
dicamentos, impor limites mais
apertados ao setor empresarial
estatal, reestruturar as tarifas
públicas com um corte nas sub-
venções e definir o calendário
para o pagamento das dívidas
em atraso dos hospitais.

Luís Marques Mendes, que
esteve durante 12 anos e meio
no Governo, traça o futuro
mais próximo. “Devemos ter
um governo majoritário, qual-
quer solução só com o apoio
parlamentar deve ser liminar-
mente excluída e o próprio pre-
sidente deve ‘obrigar’ a uma
coligação formal”, diz Men-
des, que acrescenta ainda dois
pontos: "Teremos um governo
com PSD e CDS, mas a maioria
deve estabelecer acordos com
o PS”, diz. Segundo ele, será
preciso “ter uma excepcional
rapidez na formação do gover-
no para que este esteja em ati-
vidade o mais tardar até ao fi-
nal do mês”.

António José Seguro, cabeça
de lista do PS e apontado como
um possível sucessor de Sócra-
tes, pede uma “maioria política
e social que coloque o interesse
nacional à frente dos interesses
partidários” o que, necessaria-
mente, terá de envolver o PS.
Mas, tal como acontece com os
resultados eleitorais, a dúvida
persiste. António Costa, núme-
ro dois do PS, disse que um go-
verno PSD/CDS “vai ser muito
mais difícil” porque “o proble-
ma não é termos uma maioria
aritmética, mas sim termos
uma maioria política e social
que mobilize o país”.

Dentro do PS, o debate da su-
cessão de Sócrates, um dos mais
carismáticos líderes da história
do partido, foi aberto pelo pró-
prio presidente, Almeida San-
tos. No cenário menos provável,
a vitória do PS nas eleições legis-
lativas de domingo, só uma alte-
ração nas lideranças de PSD e
CDS permitiria um entendimen-
to. Passos e Portas foram inequi-
vocamente taxativos: com Só-
crates não governarão.

No PSD e no CDS a preocupa-
ção deixou de estar na continui-
dade de Sócrates como líder do
PS e focou-se na vitória eleito-
ral. Passos, à medida que as son-
dagens empurravam o PSD para
frente, subiu o tom e retomou o
pedido de uma maioria absolu-
ta, enquanto Portas lançou o
suspense de poder não integrar
um governo liderado pelo PSD.
“É relativamente claro que tere-
mos um governo de maioria,

coeso”, diz António Pires de Li-
ma, com “PSD e CDS porque as
relações entre Passos e Portas
são boas”. O líder do CDS apre-
sentou três condições para re-
gressar ao governo com o PSD:
o peso eleitoral do seu partido,
o programa do próximo Gover-
no e a equipe.

No ar permanece a divergên-
cia pública entre PSD e CDS
quanto ao número de ministros.
Passos Coelho quer dez, mesmo
que cada ministro tenha mais do
que uma tutela. Paulo Portas exi-
ge, no mínimo, 12. Para o CDS,
um executivo reduzido a 10 tra-
varia qualquer crescimento.

Ângelo Correia, do PSD, que
tem excelentes relações com
Passos e Portas desenha as três
prioridades mais do que imedia-
tas dos dois líderes: “Uma gran-
de equipe, o relançamento das
bases do crescimento econômi-
co e a modernização da adminis-

tração pública que é o maior em-
pecilho ao crescimento”.

O presidente Cavaco Silva es-
tará muito atento a toda a elei-
ção e aos movimentos dos próxi-
mos dias. Ele mesmo já exigiu
um governo com “apoio majori-
tário na Assembleia da Repúbli-
ca”. Mas o tempo urge e é natu-
ral que, seja qual for o vencedor
das eleições, os prazos para a to-
mada de posse sejam encurta-
dos. Caso vença o centro-direi-
ta, como apontam todas as son-
dagens, o acordo entre PSD e
CDS deverá ser fechado antes
mesmo da cerimônia de 10 de ju-
nho (de hoje a oito dias).

Para encurtar ao máximo os
prazos para a tomada de posse é
natural que os próximos minis-
tros comecem a trabalhar afin-
cadamente antes da tomada de
posse que, ao contrário do habi-
tual, deverá ser conjunta com a
dos secretários de Estado. ■

Líder nas pesquisas, Passos
Coelho terá caminho árduo

O governo precisa de
uma grande equipe,
do relançamento das
bases de crescimento
econômico e da
modernização
da administração
pública

Sondagens de intenção de voto dão maioria absoluta a PSD e CDS para vitória nas eleições de domingo

Francisco Teixeira
francisco.teixeira@economico.pt
Repórter especial de política
do Diário Económico

DESTAQUE PORTUGAL

“

PassosCoelho, em
campanha, lidera
aspesquisasde
intençãodevoto

Francisco Leong/AFP

6 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 3, 4 e 5 de junho, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 6.
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