
Subavaliando receitas, Centeno está provavelmente a apostar em 2019
em 0% e não em 0,2% de défice. O problema é que esta é a oportunidade perdida.
Com juros negativos era o momento de aumentar o investimento
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¦ debate do Orçamento foi

r um retrato do país, visto
de cima. A direita meteu-
-se por veredas estranhas
e o Governo, com a vitória
na mão, criou confusão.
As esquerdas fizeram

k J propostas. No fim do jogo,-^ quem vai ganhar é quem
falar claro e levar a água ao seu moinho.

Labirinto sem saída

Já não sei o que se pode fazer com esta
direita. O PSD concorda com as medidas
uma a uma, mas o resultado é uma "orgia
orçamental". Mais, éfake, fraude, engodo,
logro, aldrabice, são patacas, ou bolachas,
não faltaram palavras emproadas. Mas
todas as medidas são boas. O CDS, que é

mais afoito, preferiu como sempre o ata-

que pessoal a António Costa: o Orçamen-
to, que aliás recusou antes de sequer o ter
lido, prova que o homem não tem estofo

para o cargo. Aliás, é o próprio quem tem
que dar conta das granadas de Tancos que
ainda não apareceram. De véspera, Cris-
tas prometeu apresentar um "orçamento
alternativo", mas esqueceu-se dele. Entre
o arrazoado incoerente e esta pessoaliza-

ção vai uma tentativa de fanatização que
só se dirige aos convencidos.

Bem sei que foi assim que começaram
Trump ou Bolsonaro, o "eticamente irrepre-
ensível", mas duvido que a direita tenha uma
segunda oportunidade para criar a primeira
boa impressão: as pessoas costumam exigir
coerência, e duvido que Cristas ganhe com
a perseguição de carácter a um primeiro-
-ministro mais popular do que ela.

Tiros na água

Apesar de forte com a fraqueza das
direitas, a habilidade do Governo em
criar confusão onde deveria sentir-se
mais capaz parece inesgotável. Depois
de preparar com tempo o Orçamento
com os seus parceiros, o que seria a
forma responsável de cooperação, o

Governo deixou como única opção uma
negociação atabalhoada, noite fora, na
vésperas do Conselho de Ministros que
aprovaria o documento, expondo e até
incentivando tensões que deviam ficar
no recato da conversação. Mesmo assim,
era escusada a embirração de, depois do
acordo sobre o regime de reformas para
carreiras longas para quem desconta
desde antes dos 20 anos de idade, apre-
sentar inopinadamente uma mudança
de critérios para o regime normal de
reformas antecipadas, para logo ser
abandonada, naquela versão do burocra-
tês que remete a ideia para o futuro in-
determinado. Qual o sentido do avanço
e logo do recuo, é um mistério que fica.

O Governo criou confusão também
ao não eliminar a rasteira legal na nova

contribuição a pagar pelas empresas das

energias renováveis, até agora protegidas
de uma regra que se aplicava ao resto do

sector, e para as quais se mantém uma
generosa isenção no caso das centrais mais
recentes e lucrativas. Erro será, mas uma
preparação cuidadosa do Orçamento não
o teria permitido. A juntar-se aos longos
efeitos da história da carochinha em que
se tornou o caso de Tancos, estes incidentes
mostram vulnerabilidades e desgaste que
contrastam com a posição de sucesso que
o Orçamento estabelece.

A bandeira da UTAO

Restam dois riscos. O primeiro é a desa-

celeração na economia europeia, tensões
comerciais e Trump, motivos suficientes

para preocupação. Outro risco são os

predadores: os donos do Novo Banco,
que requisitaram €726 milhões no Orça-
mento do ano passado, querem mais 700
este ano (o Governo já promete 400). O
cheque não tem fundo.

Outra questão tem sido mais discutida, a
que levou Centeno a uma resposta escusa-
damente rígida: diz a UTAO, que fez disto
uma bandeira política além do seu mandato
técnico, que os tetos de despesa somam mais

€590 milhões do que o défice anunciado.
A conta parece certa, mas mistura alhos e

bugalhos, pois o teto autorizado é sempre di-
ferente da execução orçamental. Exemplo:
dado que serão contratados mais médicos
e quadros qualificados, o teto da despesa
de pessoal tem de incluir toda a dotação
para o salário anual, mesmo que só sejam
contratados em março, logo com despesa
menor. Até presumo que, subavaliando
receitas, Centeno aposte em 0% e não em
0,2% de défice. O problema é que esta é a
oportunidade perdida, com juros negativos
era o momento de aumentar o investimento.



Num internato
de rapazes
é que não

ausou alguma surpresa e não
menos celeuma o manual de
"Direito do Trabalho I", do pro-
fessor catedrático da Faculdade

de Direito da Universidade de Lisboa,
Menezes Cordeiro, que explica, entre
outras considerações, que é justificado
afastar "um homossexual (que) não
será a pessoa indicada para vigilante
noturno num internato de jovens rapa-
zes; uma recém-casada (que) não pode
ser contratada como modelo". Às críti-
cas de enviesamento e discriminação,
respondeu o professor que a sua obra
"pretende ser um livro doutrinalmente
avançado no sentido de dar um passo
em frente no caminho da igualdade e da
defesa das pessoas que ao longo da his-
tória têm sido mais discriminadas, e es-
sas passagens fora do contexto podem
prestar-se a equívocos nos quais não me
revejo". Haveria portanto "equívocos".

Um deles seria a confusão entre ho-
mossexualidade e pedofilia. Pergunta-
do por um jornal sobre o tema, deu uma
resposta misteriosa: "Neste momento
é politicamente correto classificar os

pedófilos, mas noutras épocas não foi".
Presumo que queira dizer então que o

"politicamente correto" é louvável por
identificar um crime (ou não?), mas a
resposta não responde à questão, ou
então sugerirá que "noutras épocas",
mas não agora, existiria uma sobre-
posição entre a vida sexual e a prática
do crime de pedofilia. Ora, se isso não
é tolerado na nossa "época", o que é

que o ilustre professor está mesmo a
querer propor, se o crime é punido?
Claro que, como faz sempre quem é

apanhado nestes preparos, ele acres-
centa o inevitável "tenho bons amigos
homossexuais, dos quais gosto muito,
não tenho nenhum problema com a sua

inclinação sexual". Mas trabalhar com
crianças, os "bons amigos" não devem.
Poderá então um heterossexual ser
vigilante na dita escola? Há violência
sexual praticada por heterossexuais.
Claro que, então, o mesmo heterosse-
xual não pode ser vigilante num inter-
nato de raparigas? Ou será necessário
contratar o citado homossexual para a
escola feminina? É tudo confuso.

Quanto à outra frase polémica, a de

que "uma recém-casada não pode ser
contratada como modelo", o catedrático
de Direito admite ao "DN" que "hou-
ve um lapso" e que se queria referir a
"mulheres que tencionem engravidar".
Mas só complica mais. O homossexual
não "deve", mas a mulher não "pode"
ser contratada. Além disso, qual a razão

para que só uma "recém-casada" possa
"tencionar engravidar", ou a presunção
estende-se a qualquer mulher em idade
fértil? E porque é que uma mulher que
pode engravidar não pode ser modelo? E
será que outras profissões lhe devem ser
também vedadas, nos termos deste es-

plêndido manual de direito do trabalho?
É o que dá meter-se nestas alhadas,

cada justificação do preconceito agrava
a confusão.

Uma medalha
eticamente
irrepreensível

Daulo
Portas garantiu que "nos 27

anos de vida pública do capitão
Bolsonaro (não encontrei) nenhum
indicador eticamente reprovável

em termos pessoais". A ética tem destas
coisas. Não foi ele que elogiou a dita-
dura e a tortura, que pediu a morte de
trinta mil pessoas, ou que prometeu,
uma semana antes das eleições de cujos
debates garbosamente fugiu, que os seus
adversários eleitorais "vão apodrecer nas
cadeias se não saírem do Brasil". Este
homem não tem nada de "eticamente
reprovável", diz Portas.

Há nisto uma ousadia que é inesperada.
Que a direita esteja fascinada com Bolso-

naro, cavaleiro de triste figura, já é notó-
rio. Mas que justifique a adoração com o

argumento da "ética", é estranhamente
moralista. E arriscado, não vai ser pre-
ciso muito tempo para que esta "ética"
abra a gabardina e exiba as suas misérias.

Apesar da santificação do homem, Por-
tas não votaria nele, pois "faço poucas
concessões com o meu voto, até porque
me habituei durante muitos anos a votar
em mim próprio". E vem depois o sou-
ndbyte: "Entre a reação e a corrupção
ninguém me pode forçar a escolher".
Nunca escolheria entre dois males tão
abomináveis. A não ser que um deles, a
presidente Dilma, o condecorasse com o

Grande Colar da Ordem do Cruzeiro do

Sul, em 2016, já a impugnação estava em
curso. Explicava então o CDS, ufano, que
é "a maior condecoração a um cidadão
estrangeiro". Se a "corrupção" oferecer
um Grande Colar, será decerto por ser
eticamente irrepreensível.


