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Portugal é um país de brandos costumes. Uns podem, 
outros não, uns tem que cumprir, outros só às vezes. A 
revelação de que o vice-presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, comemorou em alegre farra a vitória do 
Partido Socialista numa sede distrital deste pode parecer 
menor mas não é. Não o é porque o que parece é. E o que 
parece é que é inexplicável que o responsável máximo pelo 
órgão disciplinador dos juízes portugueses, o órgão que de 
quando em vez pune os magistrados judiciais quando estes 
violam o sacrossanto dever de reserva, acha afinal que as 
regras que ele jurou cumprir e aplicar afinal não se aplicam 
a ele. O desembargador António Cardoso dos Santos 
Bernardino podia ter admitido ingenuidade, podia ter 
admitido que errou, que foi ingénuo e imprudente, mas não, 
com arrogância, haverá outro nome?, fugiu para a frente. 
Não se passou nada, diz ele. Foi apenas a uma festa, 
privada, do PS, mas que diriam os arautos da moral do 
regime se, por exemplo e por absurdo, o Dr. Souto Moura, 
esse mesmo, alguma vez tivesse posto os pés numa 
qualquer sede do PSD, ou doutro partido qualquer, de 
cachecol em riste ? Tolerariam as esfarrapadas explicações 
dadas pelo hoje vice-presidente do CSM ? Acham lícitas e 
suficientes ? Ou será que os direitos do desembargador 
António Cardoso dos Santos Bernardino são diferentes dos 
outros magistrados, ou melhor, será que os direitos dos 
magistrados simpatizantes públicos e declarados do Partido 
Socialista são diferentes dos restantes membros da 
classe? A questão, o problema, é só e apenas essa. À 
mulher de César não basta ser séria diz o ditado. Ao 
desembargador António Cardoso dos Santos Bernardino 
não basta dizer que não se passou nada, bastar-lhe-ia, isso 
sim, pedir, ele próprio, ao CSM, a abertura de inquérito a si 
mesmo, à sua conduta, assim como resignar do lugar para 
que foi eleito. Por uma questão de dignidade, dele próprio, 
e de toda a magistratura portuguesa. 

    Manuel 

Um país de brandos costumes 

 

Limiano às Fatias 
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O Estado de bem-estar fracassou. E com ele a regulação da 
economia privada e de todas as falhas do mercado. De facto, 
não só a regulação da economia privada exigia um sistema 
fiscal que coarctasse o poder económico, exigindo impostos de 
acordo com a capacidade de pagar, como também a resolução 
dos problemas causados pelas falhas de mercado canalizava, 
de forma ineficiente os recursos públicos disponíveis (veja-se o 
que deu a criação de monopólios legais em áreas que nunca 
teriam sequer monopólios naturais, como a electricidade ou as 
comunicações telefónicas). 

Na viragem do século começamos a ouvir falar em benefício, 
reciprocidade e subsidiariedade, se possível em detrimento da 
capacidade de pagar, em áreas não sociais. Consequentemente, 
o novo Estado exige um orçamento mais reduzido, de 
preferência que ocupe até 30% do PIB (ao contrário dos velhos 
40% a 60% do PIB próprios do Estado social e das finanças 
funcionais). Assim, a redistribuição dos rendimentos apenas 
subsiste numa lógica social limitada. A pobreza crónica, por seu 
lado, passou a ser uma armadilha da produtividade, e como tal, 
com necessidade de ser combatida com o recurso às duras 
regras do mercado. 

São novos os ventos que se aproximam e, consequentemente, 
arrastando consigo a necessidade de reformas necessárias... 
em direcção a um Estado reduzido e imperfeito. 

GWOM 
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“ É evidente que a intervenção político-
partidária de juízes em exercício não 
poderá deixar de afectar a representação 
social da sua independência e 
i m p a r c i a l i d a d e . ”  
 
Constituição da República anotada por Gomes 
Canotilho e Vital Moreira, Coimbra Editora, 
1993, pág.825 

 A independência dos juízes, em Portugal como 
noutros lados, tem sido pedra de toque de 
justíssimas reivindicações e de discursos 
longos e relevantes dos vários Orlandos 
Afonsos, que têm passado na magistratura 
p o r t u g u e s a . 
 
A essência do discurso resume-se numa 
historieta - João Mendes Cecioso, burguês de 
Évora do séc. XVI, e vereador do concelho, 
resistiu quanto pôde ao apetite de D. Manuel I 
pelas “sisas dobradas”, impostos fundiários da 
época. Essa resistência advinha-lhe de uma 
certeza feita de convicção - tais impostos não 
tinham sido votados em cortes e eram por isso 
i l e g a i s ! 
 
A relutância do Cecioso, incomodou de tal 
forma o rei que o mandou chamar, procurando 
diplomaticamente convencê-lo à cortesia do 
pagamento sem discussão. O Cecioso negou-
se, invocando a lei e disse-lhe até que o 
poderia demitir, pois tinha bens de família que 
nem o rei lhos poderia tirar e com isso ficava 
seguro e ao abrigo de arbítrios. E o rei 
aborreceu-se mesmo e demitiu-o, ordenando-
lhe o recolhimento forçado em casa, numa 
espécie de prisão domiciliária apenas mitigada 
pela eventual condescendência real. A 
imposição terá durado um único dia, pois o rei 
ter-se-á apercebido da falta de razão e da 
precipitação na ordem.  Ou seja, e tirando 
daqui a moral da história: - se o Cecioso fosse 

um teso e dependente de tenças reais, não 
t e r í amos  h i s tó r i a  pa r a  co n ta r ! 
 

 
Quanto aos juízes essa independência resume-
se também numa outra historieta de um 
moleiro - em Potsdam, na Prússia de Frederico 
II, um moleiro recusava-se terminantemente a 
ceder um módico de terra ao rei que a 
pretendia e mandava adular o moleiro. O 
prussiano, perante o teimoso moleiro, 
desferiu-lhe um argumento final - "ou ma 
vendes ou eu sou obrigado a tirar-ta!" E então, 
ter-lhe-á replicado o recalcitrante moleiro - 
"Isso é que Vossa Majestade não faz! Porque 
a i n d a  h á  j u í z e s  e m  B e r l i m ! " . 
 
É essa a noção essencial do que significa ser 
independente - poder falar aos poderes sem 
medo de serem cortadas tenças e pertenças! 
E ter uma Justiça a funcionar, para além dos 
demais poderes. Talvez por isso, os juízes que 
dependem do Estado que lhes paga o 
ordenado, tenham efectiva necessidade de 
assegurar a independência através de lei. 

 

Por outro lado, esse independência reforça-
se com direitos especificamente 
atribuídos a quem não vive em conventos 
e se recolha a votos de clausura cívica. 
Porém, mesmo assim, atendendo àquela 
ideia primária e primordial de 
independência, desde há muito que se 
tornou consensual entre legisladores, 
políticos e pensadores diversos que os 
juízes não podem nem devem 
confraternizar  alegremente em 
convivências políticas, frequentando 
círculos eleitorais ou tugúrios de conspiração, 
e muito menos apoiarem listas e 
concorrentes de partidos com a política 
em pano de fundo, em campanhas alegres ou 
reuniões de confraternização, mesmo em noite 
de vitórias. 

 

O Estatuto dos Magistrados Judiciais 
também não esqueceu essa restrição no 

seu artº 11º... 

“ É vedada aos magistrados judiciais em 
exercício a prática de actividades político-
partidárias de carácter público.” 

 

Por essas razões, se fixou em epígrafe, a 
frase dos constitucionalistas portugueses, 
agora conhecidos como apoiantes activos e 
empenhados do partido Socialista. Tudo 
isto vem a propósito do facto de o Vice-
Presidente do Conselho Superior da 
Magistratura, desembargador António 
Cardoso dos Santos Bernardino, ter 
festejado, visivelmente satisfeito, a 
vitória do PS, na sede deste partido, em 
Leiria! Sem problemas de maior e até com 
cachecol redrobado, da cor do partido!  

 

Explicação do visado, segundo o Diário 
de Notícias... “Fui cumprimentar amigos 
meus que integravam a lista do PS/Leiria e 
no meio da confusão alguém me colocou 
um cachecol. “ 

Violação do Estatudo de magistrado?! 
Que nenni! A celebração é por via 
conjugal e prende-se com “relações de 
amizade que a mulher tem com a candidata 
Odete João”! E o dirigente socialista é 
“amigo pessoal” do Vice Presidente do 
CSM “ há mais de vinte anos” e por isso 
“normal” a deslocação à sede do PS para 
o cumprimentar!! 

 

“ a independência do Poder Judicial não é 
um favor concedido à classe dos Juízes, 
é uma garantia dada à sociedade” 

 

Exactamente ! 

 



Torre de Babel Onde se fala de tudo e de mais alguma coisa por Irreflexões 
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Juro que queria escrever sobre o novo 
Governo, a sério que sim. Esperava isso de 
mim mesmo e tenho a certeza que também 
estou a desiludir, pelo menos, a minha mãe, 
que lê o Limiano às Fatias com muito gosto 
e a minha coluna por devoção maternal.  

 

Mas não consigo. Não porque ache que o 
Governo é tão bom que não haveria nada a 
dizer senão o lisonjeio balofo. Não porque 
sinta que é mau demais para falar nisso. 
Não porque o facto de, desde 6.ª feira, já 
todos e mais alguns o terem feito, incluindo 
eu próprio noutro fórum, me iniba de alguma 
forma. 

 

Até podia dizer alguma coisa sobre António 
Costa, o que resta do núcleo político do 
Guterrismo, ou sobre a entrada de Diogo 
Freitas do Amaral para um Governo de 
esquerda, para mais com funções de 
coordenação política inerentes à nomeação 
como Ministro de Estado, ou mesmo sobre o 
novo Ministro das Finanças, que já 
conseguiu, nas suas primeiras declarações 
enquanto tal, dar sinais errados de que 
ainda acredita que a solução dos nossos 
problemas orçamentais se fará pelo lado da 
receita.  

 

Ou podia – olá se podia – discorrer sobre as 
ausências, das quais António Vitorino é a 
mais “escandalosa”, mas que não deixa de 
abranger outros nomes que chegaram a ser 
alvitrados, como o de Vital Moreira.  

 

Podia ir mesmo mais longe e falar daqueles 
que, não tendo sido “falados”, me parecem 
fazer falta a qualquer Governo do PS e que 

não vi em lado nenhum. Só não me peçam os 
nomes, que o pudor é para ser respeitado.  

 

Mas não me apetece. E, numa coluna de opinião, 
ainda que incipiente, o apetite do autor é 
determinante. Aconteceu, na pretérita 6.ª feira, 
algo bem mais importante. E é disso que eu quero 
falar.  

 

Quero falar-vos de António de Sousa Franco. 
O assunto não é actual, eu sei, numa 
sociedade que só honra os seus quando 
mortos e apenas nos momentos 
imediatamente subsequentes a essa mesma 
morte.   

Este era um homem maior do que os seus pares. 
Um académico de excelência, um pedagogo no 
ensino universitário (onde tal espécie deveria ser 
protegida, tal a escassez de exemplares e a 
perseguição que lhes é movida), um interessado 
pela História, pela Economia, pela Teologia, pelo 
Direito, naturalmente, mas antes de tudo pela 
Justiça, pela Filosofia, pela Arte nas suas mais 
variadas formas, enfim, um verdadeiro exemplar 
contemporâneo do homem renascentista.  

 

Já algures escrevi que o Professor me beneficiou 
em mais de uma ocasião com o seu magistério. 
Fui um previligiado. Soube-o, felizmente, logo 
nesses momentos, e não apenas depois de o ter 
perdido.  

A última vez que lhe falei pessoalmente foi numa 
acção de campanha (a que, excepcionalmente, et 
por cause, fui), dias antes da sua morte. Solicito 
como sempre, perguntou por uma tese cuja 
orientação tinha assumido como se, no meio de 
um jantar-comício, fosse inteiramente natural que 
não olvidasse os seus deveres de orientador. 

 

Consequente e corajoso, o teórico não hesitou 
nunca em arriscar os seus predicados na acção 
política directa, ora como Ministro das Finanças 
(e que criticado foi, e é, por esse motivo), ora 
como candidato ao Parlamento Europeu. 

 

Na última 6.ª feira, notícia que a divulgação 
da composição do novo Governo submergiu, 
e que sempre seria mero apontamento, foi 
criado um Prémio científico que levará o seu 
nome até às futuras gerações, numa 
cerimónia de apresentação onde estavam 
escassas dezenas de verdadeiros amigos, 
em contraste com os milhares em 
histerismo por altura das exéquias. Sinais 
do país que temos ...  

 

O processo de criação desse prémio, que 
conseguiu associar duas universidades que 
vivem o seu dia-a-dia de costas voltadas (a 
Católica e a Clássica), mas que têm em 
comum terem sido por ele superiormente 
servidas, uma Editora e, blasfémia final, o 
grupo parlamentar no PE do PS, é em si 
mesmo sinal da singularidade do 
homenageado. 

 

É em momentos como este, e em pequenos 
cuidados como o facto de a cerimónia ter 
sido adiada face à marcação de eleições, 
para que não se sujasse o nome do 
homenageado com a chincana política – 
particularmente acentuada em este último 
acto eleitoral – que se vê a qualidade maior 
deste homem. A de trazer à superfície o 
melhor de todos com quem se cruzava.  

 

António Costa, daí a uma hora indigitado 
oficialmente como número dois do Governo 
não deixou de estar presente, sereno, 
calmo, articulado, sabendo decerto que 
aquele era o momento mais alto do seu dia. 
E foi.  

Como disse na curta cerimónia de 
apresentação o Reitor da Universidade 
de Lisboa António Sousa Franco era um 
criador de afectos.  

Era mesmo. Eu sei.  

C O L U N A  D E  O P I N I Ã O  



Coluna Vertebral por Manuel 
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A passada sexta-
feira foi um dia 
interessante para a 
história recente 
do... PSD. Em 
primeiro lugar, e 
dos confins de 
Angola, o Prof. 
Cavaco admitiu 

explicitamente um regresso à vida política 
activa, o mesmo é dizer uma candidatura 
presidencial, embora tenha ressalvado que 
uma decisão final, i.e. formal, só seja tomada 
no início do Verão. Se a estas declarações se 
juntarem outras, imediatamente anteriores, 
em que este presidencialmente se afasta dos 
pequenos dramas do laranjal, podemos 
constatar quão distantes da realidade andam 
aqueles que querem condicionar uma 
candidatura presidencial das contigências 
internas do Partido Social Democrata. Em 
segundo lugar, sem surpresa, a Dr.a Manuela 
Ferreira Leite anunciou, em comunicado, que 
não seria candidata, de uma qualquer terceira 
via, à liderança do PSD. Infelizmente, este 
anúncio da Dr.a Ferreira Leite não parece ter 
merecido a atenção merecida, porque, sendo 
curto, diz, e implica, muito. Diz, por exemplo, 
que a Dr.a Ferreira Leite não se candidata 
porque, na prática, teme entregar a vitória ao 
Dr. Menezes. Não diz, por outro lado, que 
apoia explicitamente o Dr. Mendes, apenas 
que não se pretende a vitória do Dr. Menezes. 
A saída, ou melhor a não entrada, da Dr.a 
Ferreira Leite da corrida é pois um acto de 
diplomacia e subtileza. É-o, porque é 
improvável, para não dizer impossível, que 
numa corrida a três e Dr. Menezes tivesse 
mais que 15, 20% dos votos pelo que não é 
essa a razão da sua não candidatura, é-o, 
porque ao invocar o perigo de uma eventual 

vitória de Menezes de facto, e na prática, a 
Dr.a Ferreira Leite complica grandemente, se é 
que não inviabiliza, as hipóteses de 
aparecimento de uma qualquer terceira via 
com veleidades de querer ganhar , à cabeça, o 
Congresso pois mantem-se o alegado problema 
da vitória do Dr. Menezes por via da divisão 
dos votos da moeda que não será 
necessariamente má, assim a virtualidade de 
qualquer projecto alternativo que possa ainda 
aparecer será só e apenas a sua qualidade, e a 
das suas ideias, e não a atração, e o lastro, 
causada por poder ser aritméricamente 
vencedor... É-o, porque dá todo o espaço ao 
Dr. Mendes, que para muitos merece ganhar, 
pelo que fez num passado recente, sem 
contudo lhe se colar ou passar um cheque em 
branco, obrigando-o a conquistar e seduzir os 
muitos cépticos. É-o, também porque obriga a 
uma clarificação das intensões e propósitos de 
alguns cínicos apoiantes da sua não 
candidatura assim como, simulataneamente, 
de Marques Mendes. É que se se exceptuar 
praticamente só o Dr. António Borges, 
pregador solitário que desde o primeiro dia 
apontou a Dr.a Ferreira Leite como líder em 
potência, e pelo meio conseguiu articular um 
bom conjunto de ideias para o futuro, ao 
mesmo tempo que reconhecia, caso raro, erros 
no passado, ninguém, desde a Distrital de 
Lisboa (a sua vice, Helena Lopes da Costa será 
candidata a secretária Geral do Dr. Menezes, 
corre, e, sejamos francos, qualquer candidato 
que seja apoiado à cabeça, e primariamente, 
por esta distrital tem boas hipóteses de perder 
automaticamente o Congresso) até à catadupa 
de santanistas e barrosistas 
"arrependidos" (ouve até, mais que um, quem 
primeiro deixasse, embevecido, correr 
longamente a ideia da sua própria candidatura 
para pesar apoios e só, tarde e a más horas, 
por força da aritmérica, é que descobrisse, 

publicamente, as virtualidades da antiga 
Ministra das Finanças) apoiava a Dr.a 
Ferreira Leite por convição, esta era, quanto 
muito, um guarda chuva respeitável que 
permitiria marcar passo, tempo e posição. 
Manuela Ferreira Leite seria o máximo 
denominador comum de um grupo 
demasiado eclético cuja constituição inclui 
gente limpa e respeitável assim como 
alguns dso maiores responsáveis pelo atol 
em que presentemente se encontra o PSD. 
Poderia, em tese, improvável, vir a ser 
eleita, mas com uma base tão pouco coesa 
não é preciso ser muito dotado para ver que 
mais tarde ou mais cedo só viriam sarilhos. 
Ao não se candidatar Manuela Ferreira Leite 
obriga automaticamente a fazer uma 
separação de águas, a Marques Mendes 
que, confrontado com um excesso de 
apoios, vai ter que decidir com quais quer 
de facto contar, já que alguns são de facto 
mutuamente exclusivos, e a muitos dos 
seus (de Ferreira Leite) "apoiantes" que se 
quiserem contar para alguma coisa terão 
que, sem guarda-chuvas ou altos 
patrocínios provar não tanto em votos mas, 
idealmente no Congresso, com ideias e 
projectos o que valem. Destes uns tem 
ideias, outros não, uns tem passado, outros, 
podem ter, um grande futuro. É por isso que 
se aguarda com ansiedade a moção de 
estratégia global do... Dr. António Borges, 
esse mesmo. Unplugged e sem más 
companhias. Os barrosistas, e santanistas, 
e os outros orfãos do aparelho que se 
amanhem, sozinhos. 

C O L U N A  D E  O P I N I Ã O  

Manuel assina 
esta coluna 

semanalmente
. 



É altura de lançar desafios ao novo Governo. Assim, apresentamos 
propostas e vamos estar atentos à sua concretização ou discussão na 
legislatura que se segue. As propostas inserem-se numa visão alargada 
de uma economia de mercado, em que a intervenção do Estado 
necessita de ajustamentos, sem prejuízo da prossecução das políticas 
sociais, que se querem eficazes e imunes aos possíveis efeitos de 
boleia detectados. São dez as propostas que se apresentam, que 
encerram dez opções políticas: 

 

1. Elaborar um orçamento plurianual e abandonar a mera gestão 
de caixa orçamental – permitindo a aplicação de regimes 
diferentes quanto às despesas obrigatórias (não sujeitas a 
aprovação anual) e às despesas não obrigatórias (sujeitas a 
aprovação anual); 

2. Tornar o orçamento como um verdadeiro instrumento de 
política anticíclica, fazendo depender os défices permitidos e 
os superávides dos períodos de recessão de de expansão 
económicos; 

3. Reduzir a intervenção estadual à manutenção dos bens 
públicos segurança, justiça, saúde, educação e segurança 
social, incentivando, desde já condições para autonomização 
administrativa e financeira em cada um dos sectores; 

4. Confiar a entidades descentralizadas a distribuição e 
manutenção de bens públicos locais ou regionais, numa lógica 
de reciprocidade e de acordo com as regras de mercado; 

5. Reformar o sistema fiscal, tornando-o mais simples estudando-
se a possibilidade de introdução de taxa proporcional única, 

desde que não envolva prejuízo para a estabilidade das receitas 
públicas, com níveis excepcionais de progressividade, com 
implementação das técnicas do imposto negativo sobre o rendimento 
e da consignação de receitas em tributos onde impere a lógica da 
equivalência (como os impostos especiais sobre o consumo, ou 
tributos ambientais); 

6. Criar um verdadeiro sistema de repartição de receitas entre o Sector 
Público Administrativo que se baseie num modelo puro de 
federalismo fiscal, em que haja total correspondência e reciprocidade 
entre quem suporta a despesa e contribui para o aumento da receita; 

7. Circunscrever os benefícios fiscais à contratualização fiscal 
(abrangendo as figuras da amnistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção, alteração de taxa ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado) que incentive comportamentos como o consumo, a 
poupança ou o investimento (interno ou externo); 

8. Circunscrever a política de subvenções directas estaduais ao 
combate da exclusão e das assimetrias sociais; 

9. Alargar a participação privada nos projectos públicos, não só através 
do investimento directo, como também através da criação de fundos 
comuns (ou superfundos) consignados a políticas estaduais, locais 
ou regionais específicas (à semelhança do que tem sucedido com o 
ambiente); 

10. Confiar a operadores privados as funções de controlo dos gastos 
públicos e de regulação dos mercados, numa lógica de transparência, 
clareza financeira, economia, eficiência e eficácia. 

As 10 opções Políticas para Portugal por GWOM 
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Contas F(r)eitas por Manuel 
Por estes dias vai para aí uma grande algazarra devido ao anúncio da 
entronação de Diogo Freitas do Amaral como MNE e Ministro de 
Estado. Uma boa parte dos comentadores, à esquerda e à direita, 
preocupam-se com o passado do eminente especialista em Direito 
Administrativo. Ou porque foi de direita, foi ?, pecado original para 
alguns puristas de esquerda, ou porque foi líder do CDS, e candidato 
presidencial (derrotado) da direita, facto que muitos à direita parecem 
não perdoar. Convém ser preciso nas qualificações, bem ou mal, a 
coerência nunca foi um atributo fundamental na vida política 
portuguesa. O que mais há é migrações da esquerda (PCP, PCP/MRPP) 
para a direita (PS e PSD) e na direita "evoluções" substantivas de 
posição. O PP é hoje ainda do Dr. Portas, que já foi do PSD, que já foi a 
favor da liberalização do aborto, que já foi um anti-europeísta feroz, 
etc, etc, etc... Há pois muitas razões para se atacar o Prof. Freitas do 
Amaral, simplesmente acusá-lo de vira-casacas não é uma delas. 
 
Freitas só chega a este Governo porque o Eng. Sócrates tem 
consciência precisa das suas limitações. Sentiu-se na obrigação de 
arranjar uma figura paternal, tutelar, um avozinho simpático que 

inspirasse confiança, e viu em Freitas o personagem ideal para 
desempenhar esse papel. Apenas e só em absoluto desespero de causa 
Sócrates chamaria para o Governo alguém como Vitorino, que relegou 
para eventual candidato presidencial, reconhecidamente mais esperto, 
mais competente, mais capaz, e com ambições muito próprias. O erro 
de Sócrates foi o de substimar e sobreavaliar Freitas, o mesmo que nas 
suas primeiras declarações públicas fez logo questão de dizer que só 
aceitou o convite depois de conhecer todo o restante governo, e este 
lhe inspirar confiança. Terá vetado alguém ? Sugerido algum none ? 
Ainda não sabemos, mas saberemos. O problema de Freitas é, sempre 
foi, não o ser um vira-casacas, toda a gente tem direito a mudar de 
opinião, mas o de ser, isso sim, um pavão. Um pavão empertigado, 
arrogante e convencido que sempre gostou de ser o centro, o centro 
absoluto, das atenções, whatever it takes. Vai arranjar sarilhos, vamos 
ver quando. 



Uma boa demonstração de reciclagem por Rui Branco 
Com excepção para Alberto Costa de quem guardo más 
recordações governativas, particularmente uma inabilidade 
política assinalável, próximo de um Amilcar Theias, (qunato ao 
resto outros falaram melhor que eu), o que se recuperou da era 
Guterres é de melhor que tivemos então. 

Alguns pontos do mais descarado wishfull thinking de um leitor 
do PS: 

O estilo geralmente anti-trauliteiro de Augusto Santos Silva no 
Parlamento poderá ser contagiante (e nesse caso todos 
ganharemos)* ou então surpreendemente demolidor se mantiver 
a compostura e a acutilância perante uma oposição que insista 
no que de mais abjecto costuma ter o discurso político em 
Portugal, essa batalha de trincheiras do parlamento a que cada 
vez menos gente dá atenção; 

Correia de Campos regressa à Saúde onde esteve por 
pouquíssimo tempo antes do final da governação de Guterres. 
Os preparativos para a guerra ouvem-se já há alguns meses no 
seio das corporações que não apostaram na colagem ao PS. 
Esta é uma das áreas fulcrais e mais difíceis da governação 
entregue a um ministro que deixou “água na boca” há três anos. 
Ainda bem que Sócrates fez esta escolha, pagando para ver. 

Mariano Gago, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior. Os orçamentos que teve enquanto Ministro de 
Guterres foram sempre exíguos. De ministro simbólico para 
então sublinhar a relevância do choque tecnológico, perdão, da 
aposta na ciência/educação, ficaram na memória os níveis 
inauditos de motivação que gerou entre a comunidade científica 
que transpareceram na comunicação social. No final da era 
Guterres chegou a haver quem desejasse na imprensa que 
mudasse a maioria mas que se mantivesse este ministro 
independente...  Era bom que além do apoio à investigação 
pudesse vir a orgulhar-se de um número recorde de empresas 
spin off resultantes dos programas e institutos que vier a 
coordenar, apoiar ou tutelar. O que valerá na gestão do Ensino 
Superior na era de convulsão que se avizinha, promovida pela 
reforma de Bolonha? 

António Costa (Ministro da Administração Interna e Ministro de 
Estado), excelente imagem e reputação enquanto Ministro da 
Justiça de Guterres, mas vem de uma “travessia no deserto” 
demasiado curta para espiar algumas atitudes 
democraticamente indesculpáveis no decurso do mais atroz 
período da história do PS. A clara maioria do PS permite este 
arrepiar caminho. Que alguns seus vícios de guerrilha política 
possam ser mitigados... Todos os olhos e escrutínios deverão 
recair sobre António Costa. Exige-se a máxima transparência na 
gestão da Administração Interna. Esperemos que na prática não 
seja também ministro da Justiça, a bem da nossa saúde 
democrática. Dito isto, poderá, ainda assim vir a ser um dos 
melhores ministros do actual governo; capacidades não lhe 
faltam. Apesar de tudo, continuo a ser fã... Tem aqui uma 
oportunidade de ouro. 

Vieira da Silva (Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social), a escolha lógica 
no contexto do PS e uma escolha corajosa atendendo à proximidade face a Ferro 
Rodrigues e face ao que vai tutelar. Esperamos que a coragem aqui não assuma o 
significado que lhe atribuía um certo personagem Secretário Vitalício de sua 
Alteza a Rainha de Inglaterra. Ignorando o bizarro caso da Casa Pia, é uma boa 
escolha havendo Luís Campos e Cunha no Governo. A reposição de normalidade 
das transferências orçamentais para  a segurança social é uma negociação 
urgente. Além da questão de fundo relativa ao desenho de futuro do sistema de 
segurança social... E já agora, pode ser que seja desta que consigamos ter um 
número oficial, regularmente publicado e internamente assumido, credível, relativo 
à pobreza, numa perspectiva macro, em Portugal. Um pequeno símbolo... 

Jorge Lacão (Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros), 
provavelmente bom casting para o lugar de mestre de cerimónias e coordenador 
do Conselho de Ministros (a política também precisa de tipos como Jorge Lacão, 
essa é que é essa), mas que nunca emigre para um Ministério, cada macaco no 
seu galho e passemos ao seguinte. 

Luís Amado, que continue o melhor do legado de Guterres (pôr Portugal 
activamente no mapa geoestratégico) mas que consiga extinguir a relação de 
amor-ódio que o PS histórico e o PS de Guterres também cultivou. Enfim, pede-se 
uma ruptura com o tradicional desprezo do PS pela pasta da Defesa. A propósito: 
Já não há folga orçamental por aqui, procurem noutro lugar. Metam isso na 
cabeça! A escolha é simples: cumpram no essencial a LPM ou fechem de vez os 
três ramos das forças armadas. 

E dos outros não falo que não os conheço de lado nenhum... 

Mais que as expectativas que nos criam as pessoas, restam as questões 
fundamentais quanto à estratégia do jogo. Luís Campos e Cunha, futuro Ministro 
das Finanças, teve nesse aspecto a contribuição mais informativa e significativa 
que pude ouvir no fim-de-semana: a sua missão será claramente garantir o 
equilíbrio das contas públicas. Foi interessante ouvi-lo sublinhar, na sua primeira 
intervenção política, que sem se vencer onde tantos outros falharam (redução da 
despesa, reforço da colecta fiscal por via da maior eficiência), ou sem contar com 
as benesses de uma, por enquanto longínqua, retoma económica, restará o 
eleitoralmente penalizante e economicamente pouco recomendável cenário de o 
Estado cobrar um esforço extra pelos serviços que presta, aumentando os 
impostos. Uma mensagem que serve bem a todos, incluindo os futuros colegas de 
governo. 

Em suma, às questões que permanecem em aberto, muito por culpa das exíguas 
definições e compromissos assumidos pelo PS em campanha, como sejam: 

Quais serão as opções políticas quanto a quais deverão continuar a ser as áreas 
do provimento de serviços públicos a serem suportadas e controladas pelo 
Estado? 

Como maximizar a utilidade pública de cada euro investido em cada recanto do 
aparelho do Estado? 

E em que recantos haverá essa preocupação no sempre escasso tempo de uma 
legislatura? 

A estas e outras questões, dizia, acresce a assunção, de forma clara, da restrição 
orçamental, a bem da defesa de muitos dos valores intrínsecos do ideário social-
democrata do PS a médio prazo. Que esta restrição se conserve até ao fim da 
legislatura.Ser de esquerda terá de fazer-se, se não com um equilíbrio anual, 
seguramente com um equilíbrio a quatro anos. Uma responsabilidade oferecida por 
uma feliz maioria absoluta. 
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A subida dos impostos..vista pela direita 
Torna-se quase obrigatório, perguntar porque 
razão na primeira aparição pública como 
ministro das finanças, Luís Campos e Cunha, 
falou na inevitabilidade de uma subida dos 
impostos. Mesmo que não seja já, o adjectivo 
inevitável , clarifica em águas tépidas e 
limpídas o posicionamento do novo governo 
nesta matéria. 

 

Em claro tom de contradição, com aquilo que 
Sócrates defendeu, e sobretudo em claro tom 
histórico com as posições que os governos 
socialistas sempre assumiram em termos de 
matéria fiscal. Os governos socialistas 
apenas aumentaram impostos quando o FMI 
entrou por Portugal adentro. O que poderia 
ser um óptimo sinal de independência política, 
converteu-se numa verdadeira falácia 
política.  

As declarações do ministro, revelam dois 
sinais , maus por indigência : 

 

• Os compromissos assumidos 
anteriormente com as SCUTS, e que 
obrigarão o Estado Português a arrecadar 
em acréscimo, cerca de 750 milhões de 
euros de receita fiscal no período 2011-
2015, estarão a ser tidos em conta. 

•  

A aceitação pública da incapacidade de um 
maior nível de consolidação orçamental, e 
redução da despesa pública por parte do 
ministro das finanças, retira qualquer 
legitimidade futura num pedido de esforço 
aos portugueses, quando o procedimento por 
défice excessivo estiver por um fio. 

O verdadeiro problema da economia 
portuguesa, não são as receitas fiscais que 
são cobradas. O nível de cobrança de receita 
fiscal, mesmo em anos de recessão até tem 
crescido. Uma parte do problema são as 
receitas fiscais que sendo devidas ao Estado, 
permanecem nos cofres de indivíduos e 
empresas, sob a forma de evasão fiscal.  

 

À parte da co-responsabilização colectiva, e 
mesmo que evasão fiscal se situe nos 2,00 % 
do PIB, é ponto assente que a dimensão da 
nossa economia paralela excede em muito o 

valor acima. Dotar a administração fiscal de 
melhores meios, fomentar o ainda escasso 
cruzamento de dados com diversas entidades, 
e terminar com o sigilo bancário seriam á 
partida uma boa forma de emagrecer o 
problema. 

 

Importa realçar , que não há nenhum caso de 
um país que apresente um crescimento 
económico vigoroso e ao mesmo tempo défices 
orçamentais elevados, e para Portugal graças 
ao histórico desiquilíbrio externo, é-lhe vital 
que os mercados, os investidores 
internacionais, olhem para um país de baixo 
risco e sobre isto é óbvio as vantagens que o 
país auto-adquire, ao cumprir os 3,00 %. 

 

Uma das razões pela qual a subida de 
impostos, será desprovido de eficácia para 
sustentar a procura das famílias, na medida 
em que estas antecipando um subida dos 
impostos futuros destinados a fazer face ao 
serviço da dívida dariam prioridade a 
poupança. Mas terão as famílias um horizonte 
tão alargado ? Efectuam elas antecipações 
perfeitas ?  

 

Uma subida do IVA, imposto que incide sobre o 
consumo, numa altura em que o crescimento 
da economia, assenta no consumo privado, 
pode ter exactamente os mesmos resultados 
que a subida do IVA em 2001. Num momento 
inicial, existirá um acréscimo de receitas, mas 
com o tempo, o aumento dos preços dos 
produtos, irá diminuir o consumo privado, e 
chegar-se-á ao ponto, em que com uma taxa 
superior se cobrará menos imposto que 
anteriormente.  Com a diminuição do consumo 
privado, a contribuição da procura interna para 
o crescimento tenderá a ser negativa, e 
associada á quebra das vendas, surgirá o 
desemprego. Para terminar, e devido a 
caracterização da nossa economia, o único 
aspecto positivo prende-se com uma esperada 
melhoria da balança comercial. Apenas porque 
as empresas deixarão de importar tanto , 
devido á retracção do consumo. Apenas e só 
por isso. Não porque se tenha acrescentado 
qualquer factor de competividade na 
economia. 

 

Mais grave que a subida dos impostos 
anunciada pelo ministro é a assumpção da 
incapacidade para consolidar a despesa 
pública.  Se assim for, o país pagará muito 
caro esta afronta.  Obviamente que se o PS 
enquanto governo não quiser tomar 
medidas que coloquem em causa alguns 
beneméritos, então a única solução que lhe 
resta é subir os impostos para fazer face á 
crescente subida da despesa pública. 

 

Quando Campos e Cunha, diz que a margem 
de redução da despesa pública é quase 
nula, estará provavelmente a esquecer-se 
de áreas como a educação, onde a inversão 
do modelo de financiamento actual para um 
modelo tipo cheque-educação, daria mais 
responsabilidade no gasto ao agregado 
familiar e consequentemente melhor 
qualidade na despesa. Esquece-se da 
reforma da administração pública, aquela 
onde 80 % existe para sustentar a si 
própria.   

 

Campos e Cunha, como académico , sabe 
certamente que o investimento público  
apesar de poder gerar os cash flows 
esperados, devido as externalidades que 
possuí não é automáticamente rentável 
nem as suas vantagens automaticamente 
assumidas por serem mais difusas.  Ao 
mesmo tempo deveria saber que o nosso 
problema não é gastarmos muito, mas sim 
gastarmos muito e mal.  

 

 

Parafraseando José Sócrates, “não há uma 
segunda oportunidade para causar uma boa 
impressão”, Campos e Cunha desperdiçou a 
sua. 

 

António  
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A subida dos impostos..vista pela esquerda 
O facto de o Ministro das Finanças (a 
tomada de posse é um formalismo pouco 
mais que burocrático) ter dito, afinal, que 
entendia como possível uma subida de 
impostos, não no imediato mas no médio 
prazo só reforça a reacção inicial quando 
se pensava que o desiderato era para já.  

 

É certo que qualquer aumento, por 
exemplo, no IVA, seria desastroso no 
presente momento e, combinado com 
nova alta do petróleo poderia, como em 
2002 com Durão Barroso, atirar o 
consumo privado e as expectativas das 
familias portuguesas para baixo, ferindo 
de morte qualquer retoma que ainda 
possa vir a acontecer.  

 

Mas colocar a questão do aumento da 
carga fiscal no médio prazo é assumir que 
o prometido abandono das receitas 
extraordinárias para cumprir o défice se 
vai fazer não pela compressão da despesa 
em simultâneo com o aumento do 
combate à fraude e evasão fiscal mas sim 
por via dos impostos.  

 

É verdade que é preferível assim, em que 
cada português sente directamente no 
seu bolso a diferença entre as receitas e 
as despesas do Estado (qualquer coisa 
como 710 € per capita) ao invés de se 
encapotar a coisa com venda de 
patrinónio, com a venda hoje de receitas 
de amanhã ou com a assumpção de 
acrescidas responsabilidades futuras a 
troco de receitas hoje.  

 

Isto é ainda pouco – é mesmo muito pouco - 
para um Governo que se assume para quatro 
anos, que dispõe de uma maioria absoluta e a 
cujas políticas não se antevêem hoje entraves 
de maior num futuro próximo.  

 

É necessário exigir do Governo que seja mais 
ambicioso, que corresponda ao mandato que 
lhe foi conferido. É possível fazer melhor, e 
menos do que isso é indamissível. 

 

 O diferencial actual entre o tecto do 
Pacto de Estabilidade e Crescimento e os 
resultados reais é de entre 2 e 4% ao ano.  

 

Se o objectivo é terminar com as 
receitas extraordinárias em 4 anos, basta que 
se modere o crescimento das despesas do 
Estado por forma a que este fique, por ano, 
entre 0,5% e 1 % abaixo do crescimento do 
PIB.  

 

Em bom rigor, e tendo em conta o 
acréscimo de receita fiscal trazido pelo 
crescimento do produto, e a concomitante 
redução de despesa social, o valor até é 
inferior.  

 

 Isto é o mínimo, mas nem o mínimo 
parece estar a ser assumido.  

 

O que seria realmente útil seria 
juntar ao já mencionado um esforço de 
eficiência acrescida na gestão dos dinheiros 

públicos, uma guerra sem quartel à fuga e 
evasão fiscais e aproveitar a parte mais 
alta do ciclo económico para gerar 
superávits orçamentais. Bem aplicados, 
estes podem servir de suporte na próxima 
crise.  

 

Sim, porque ainda nem saímos 
desta e já sabemos que outra virá, mais 
dia menos dia, resta saber se nos 
saberemos preparar para ela. Ou se 
contínuamos, qual cigarra, a gozar os 
breves momentos de sol a que temos tido 
direito nos últimos 20 anos sem cuidar 
dos imensos invernos a que nos temos 
vindo a habituar.  

 

 

P.S. – Na SIC acaba de passar, no Jornal de 
Domingo, uma peça sobre desemprego em que 
uma senhora assume que defrauda a Segurança 
Social, porque faz uns biscates enquanto recebe 
subsídio de desemprego e espera que lhe seja 
encontrada uma colocação a tempo inteiro. Tem 
amigos que lhe passam os recibos, explica. Diz 
ela que não está a roubar ninguém. Enquanto 
assim se pensar, este país não vai a lado 
nenhum. E enquanto estas exibições públicas da 
chico espertice saloia tão típica cá do rectângulo 
não suscitarem nem uma tímida 
investigaçãozinha dos serviços competentes, 
cada uma delas serve de publicidade pública das 
amenidades que se conseguem com estas 
fraudezinhas.  Dos, jornalistas, infere-se, já nada 
temos a esperar. São, na melhor das hipóteses 
quando não instigadores.   

Irreflexões 
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