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EDITORIAL

O fracasso, modo de 
usar (sem rectificar)

G
overnar, diz-se, é a arte do possível. 

Por oposição à vontade de sonhar ou 

de confundir desejos com realidades. 

Por isso, Passos Coelho insiste que 

a razão continua a estar do lado do 

Governo. Critica os pessimistas que estão 

sempre à espera que algo corra mal. E para 

o caso de as previsões voltarem a falhar, 

lembra que o executivo não tem maneiras 

mágicas de escrutinar o futuro. Como se 

o rigor fosse, no fi m de contas, obra do 

acaso ao alcance de bolas de cristal e não 

da matemática pura e dura. Mas aí estão 

as contas do rectifi cativo. Para nos dizer 

que, em Maio, as contas feitas para este 

ano não batem certo e precisaram de ser 

corrigidas. Nada de excessivamente novo: a 

derrapagem nas contas não é de agora. Álibi 

perfeito, houve o chumbo do constitucional. 

A um Governo que não rectifica 
políticas pouco mais resta
do que rectificar orçamentos

Mas o que as contas mostram é que o 

impacto da recessão está a custar mais do 

que a consequência das normas orçamentais 

chumbadas pelos juízes do Palácio Ratton. 

Nada de demasiado novo, uma vez mais. 

Mais antiga do que a macroeconomia, a 

teoria dos vasos comunicantes mostra-se 

de novo válida. O dinheiro que é carregado 

nos impostos que sobem desaparece 

engolido pelo desemprego que cresce – bem 

como as despesas sociais a ele associadas 

– e pelo consumo que diminui. A teoria 

dos vasos comunicantes é, no fundo, a 

teoria da economia bloqueada, dos vasos 

estagnados. A austeridade torna-nos mais 

pobres e quanto mais pobres fi camos mais 

austeridade geramos. Governar, diz-se, é a 

arte do possível, por oposição à vontade de 

sonhar. Mas o que dizer quando governar é a 

arte passiva de ver uma situação deteriorar-

se sem nada fazer para a rectifi car? O 

Orçamento rectifi cativo mostra que estamos 

perante um Governo que consegue apenas 

repetir os mesmos erros, sem os corrigir. Ou 

sem que lhe reste mais do que rectifi car as 

suas próprias contas. Sem que seja preciso 

ter uma bola de cristal para saber que estão, 

à partida, erradas.

As crianças, entre a 
dieta e a “desbunda”

O
s primeiros resultados de um estudo 

sobre alimentação das crianças nos 

primeiros três anos de vida mostra 

que há rigor e cuidado nos primeiros 

12 meses, mas que, passada essa 

fronteira, as crianças começam a partilhar 

os maus hábitos alimentares das famílias. 

Da dieta passa-se à “desbunda” familiar: 

refrigerantes com gás e doces entram na 

alimentação das crianças, potenciando 

os riscos de obesidade e diabetes, entre 

outros. Estes resultados espelham a pouca 

educação de muitas famílias em relação 

aos padrões alimentares e a ignorância 

destas em relação aos efeitos que este 

tipo de produtos pode ter em idades tão 

precoces. Em Portugal, os riscos ligados 

à má alimentação são tão desvalorizados 

como eram as consequências do tabaco há 

alguns anos. Alguma coisa tem que mudar, 

uma vez que os riscos em termos de saúde 

pública destas práticas são evidentes. Se há 

idades para “desbundar”, os primeiros anos 

de vida não são certamente esses anos.
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Novas esquerda e direita 
– precisa-se!

Vivemos numa profunda crise 

global dado que vivemos na 

primeira civilização global da 

História. O capitalismo tornou-

se o sistema económico de todo 

o planeta e as excepções são 

apenas pequenos resquícios das 

velhas utopias, que só confi rmam 

a regra. Há que encarar, pois, 

esta crise de uma forma também 

global sob pena de caminharmos 

para a catástrofe. Ruíram velhas 

convicções, criaram-se novos 

valores, novos padrões de vida 

em sociedade, avançou-se de 

forma galopante na tecnologia 

da informação, mas o Homem 

continua o mesmo e os fantasmas 

do passado ressurgem cada vez 

mais na Europa e fora dela. A 

política continua a fazer-se com os 

mesmos enredos e protagonistas, 
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nas costas dos povos, sob a tutela 

dos grandes grupos fi nanceiros 

mundiais. A esquerda e a direita 

confundem-se, aos olhos do 

povo, quando aceitam as mesmas 

medidas ditas fracturantes e 

julgam dividir-se quando se 

combatem retoricamente, nos 

Parlamentos, para corrigir 

os erros do neoliberalismo 

económico. Falo da direita 

tradicional, que se reivindica da 

democracia-cristã e falo também 

da esquerda não-totalitária, 

porque são estas que podem 

trazer uma solução para o futuro. 

Não em convergência, mas em 

permanente diálogo, em busca 

de soluções duradouras para a 

sociedade do futuro. Para que tal 

aconteça, ambas as ideologias têm 

que reconhecer erros passados e 

deixar cair bandeiras que já não 

fazem sentido para o futuro. A 

direita tem que deixar uma certa 

canga moralista e conservadora 

e pugnar por mais justiça social, 

maior regulação da economia 

de mercado, maior distribuição 

da riqueza e mais igualdade 

de oportunidades para todos 

sem discriminações de raça, 

credos ou condição social. A 

esquerda tem que deixar cair 

velhos preconceitos sobre tudo 

o que é privado, sejam escolas, 

empresas ou hospitais, sobre 

a necessidade de mais rigor e 

exigência na educação pública, 

nos deveres dos cidadãos e 

não só nos seus direitos e na 

necessidade dos povos de valores 

espirituais para sobreviverem, 

sem ver neles velhos ópios mais 

do que ultrapassados. Será nesta 

convergência dialéctica que se 

poderá construir no futuro uma 

sociedade em que o materialismo, 

puro e duro, seja substituído 

por valores morais e espirituais 

arejados pelos novos ventos da 

História, em que as necessidades 

materiais e espirituais sejam 

igualmente atendidas pelos 

poderes públicos, pois só assim 

o deus do consumismo, que nos 

torna infelizes e pobres, será 

derrotado por uma visão mais 

igualitária e holística do Homem e 

da sociedade.
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