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A
revista “Sábado” publi-
cou esta semana a enési-
ma reportagem sobre
eleições internas num

partido. Depois do “gang do mul-
tibanco” no PSD, agora o tema
foi as federações do PS. Se escre-
vo enésima é porque é um daque-
les assuntos que antes de ser pu-
blicado já o era. Podemos anteci-
par com segurança o que vamos
ler: uma mesma história, repleta
de episódios de arrebanhamento
de votos, de quotas pagas a gra-
nel, cadernos eleitorais martela-
dos, tudo culminando em proces-
sos de formação de poder que de
democrático têm cada vez me-
nos. Não sendo inovadora, a re-
portagem da “Sábado” é revela-
dora e talvez a mudança nos parti-
dos dependa da revelação.

As eleições internas dos parti-
dos são um assunto demasiada-
mente sério para ser deixado ape-

nas aos militantes partidários. Pa-
ra um estranho à vida partidária,
estamos perante temas irrelevan-
tes. Mas não é assim. Uma parte
muito significativa dos mecanis-
mos de poder interno assenta nas
escolhas que são feitas nas estru-
turas locais. Ora, como os parti-
dos são uma condição necessária
à democracia, em última análise,
o poder de quem nos governa es-
tá alicerçado nestes atos eleito-
rais. E o que deles se sabe é pou-
co edificante.

O tema das quotas é, a este pro-
pósito, um excelente observató-
rio: saber como são pagas as
quotas diz-nos muito sobre as ló-
gicas de funcionamento das es-
truturas partidárias. Persiste na-
turalmente muita militância con-
victa, desinteressada e que se
mobiliza autonomamente; mas,
hoje, a militância genuína é facil-
mente desmobilizada por elei-
ções manipuladas por quem po-
de pagar quotas a terceiros. Mes-

mo numa altura em que os esta-
tutos partidários apertaram o
cerco a estas formas de caciquis-
mo, no mínimo, elas persistem.

Não há nada de particularmen-
te novo nestes mecanismos de ge-
nerosidade interessada. Nisso os
partidos continuam a funcionar à
imagem do liberalismo do final
do século XIX e da República do
início do século XX. O problema é

que, enquanto a democracia por-
tuguesa, no seu conjunto, se afas-
tou significativamente do padrão
de “eleições feitas”, os partidos
continuam a operar num quadro
de “apoio comprado” e de “apoio
por compensação concreta”.

A generosidade dos caciques
que pagam quotas produz vá-
rios efeitos. Enquanto fecha os
partidos à entrada de novos mili-
tantes, reproduz lógicas perver-
sas de poder interno. Por um la-
do, a perpetuação de uma deter-
minada estrutura de poder é
mais fácil de sustentar se não
existirem novos militantes; por
outro, quem paga quotas vence
eleições e quem vence eleições
passa a ter mais recursos para,
depois, pagar mais quotas.

Perante isto, as direções partidá-
rias tendem a defender que o pro-
blema existe a um nível local,
mas depois as estruturas nacio-
nais vão encontrando formas de
compensar estas disfuncionalida-
des. É isso que explica que as lide-
ranças, quando confrontadas
com a questão, reajam com con-
descendência — ao ponto do líder
da federação do Porto afirmar à
“Sábado” que “as quotas são um
problema individual de cada mili-
tante”. Infelizmente, não é assim,
são um problema coletivo, que
mina a democracia na base e que
não deve ser tolerado. Se nada
mais, porque o sinal dado é claro:
se os partidos não são capazes
nem de basear os seus mecanis-
mos de poder interno no cumpri-
mento da lei, nem de torná-los
verdadeiramente pluralistas, não
há razão para acreditarmos que,
uma vez no governo, serão capa-
zes de o fazer no Estado.

Y
utaka Katayama não teve
grande sucesso quando le-
vou o desenho do Datsun
510 à administração. Que-

riam carros grandes e Katayama
apresentava-lhes um pequeno,
que quase não gastava combustí-
vel. Justificou-se: não podemos
depender dos preços da energia.
Dois anos depois, em 1973, a cri-
se do petróleo fez subir 40% os
preços da gasolina e impôs (por
lei) restrições à indústria: carros
só mais pequenos e a gastar me-
nos combustível. O Datsun 510,
a epifania de Katayama, vendeu
como pão quente (em Portugal
também) e transformou a Nis-
san-Datsun num gigante.

Os industriais portugueses pedi-
ram ao Governo para não subir
os preços da energia. Percebe-se
a angústia, mas a história de Ka-
tayama obriga a olhar o futuro,
não o dia de hoje. Ora veja-se.

1) Portugal tem um problema

de dependência energética: pro-
duz energia recorrendo a gás,
carvão e petróleo que compra lá
fora. Esta dependência gera ou-
tra, pior — o défice externo. Por-
quê? Esses recursos naturais são
importações. Como o país expor-
ta pouco, o saldo entre importa-
ções e exportações (balança co-
mercial) é negativo. Quer dizer:
saem mais euros do país do que
entram. Em dinheiro, este défi-
ce externo nacional vale 8 mil
milhões de euros, desses, 4 mil
milhões resultam da compra de
energia. Uma loucura.

2) Para resolver este défice é
preciso comprar menos. Pode re-
duzir-se o consumo, claro, mas
já poucos dispensam (por exem-
plo) o conforto diário de um ba-
nho quente. Sobra uma solução:
produzir energia a partir de ou-
tras fontes. Sol, água, vento. Isso
exige uma aposta política — a
energia não nasce nas árvores.
Até custa dizer, mas aqui vai: Só-

crates, que tanto disparate faz,
teve aqui a sua epifania: apostar
nas energias renováveis. Steven
Pearlstein, jornalista e prémio
Pulitzer, corrige: não foi só Só-
crates. Foi sobretudo Manuel Pi-
nho e António Mexia, escreveu
ele (Maio, 2009) na coluna do
“Washington Post”. Números?
A energia produzida com recur-
so a vento e água, este ano, redu-

ziu em 600 milhões de euros o
défice energético. Em 2011, com
toda esta chuva, os especialistas
estimam que esse valor chegue
aos 850 milhões de euros. Suce-
de que são os consumidores
quem paga esta fatura — por ca-
da euro, são mais de 3 cêntimos
só para financiar a energia do
vento. Faz sentido?

3) Faz, o que sublinha ainda
mais a dimensão política deste
desafio económico. A energia é
uma das variáveis (somada à
mão de obra, transportes, maté-
ria-prima) que influenciam o
preço dos produtos nacionais.
Se for barata, os produtos portu-
gueses são mais baratos. Mas co-
mo todas as escolhas políticas,
esta também tem de ser explica-
da. Com Sócrates, porém, os por-
tugueses aprenderam a pagar e
calar, o que os impede de distin-
guir as boas ideias das más. A
fatura elétrica serve de exemplo
— além do que pagam (bem) pe-
las renováveis, há mais de 2 cên-
timos para financiar as centrais
que produzem energia a partir
de carvão. E outros 1,62 cênti-
mos que subsidiam a que depen-
de do gás natural. Ou seja, os
consumidores pagam tudo e o
seu contrário — sem que o cele-
brado Sócrates faça política. Me-
lhor dito: sem que justifique as
suas escolhas.

4) Os portugueses entendem
uma aposta nas renováveis. E até
um imposto que as financie — afi-
nal, o país ficará melhor. Mas
não podem aceitar que, se subsi-
diam esse caminho, lhes seja pe-
dido para patrocinar também to-
dos os outros. Sócrates é esperto,
mas o país não é todo estúpido.

Se os partidos não são
capazes nem de basear os
seus mecanismos de poder
interno no cumprimento
da lei, nem de torná-los
verdadeiramente pluralistas,
não há razão para
acreditarmos que, uma vez
no governo, serão capazes
de o fazer no Estado

A fatura da eletricidade
está errada — mas tem
um valor certo: a aposta
nas renováveis.
Uma viagem energética
com a ajuda do presidente
da Datsun, 1973

A democracia capturada Boa energia

João Rendeiro responde
a Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares (MST), na sua
crónica no Expresso do passado sába-
do, decidiu, uma vez mais, distin-
guir-me com a sua atenção, o que se
vem já, aliás, tornando um hábito. Mas
desta vez exagerou. E não me deixa al-
ternativa senão exigir a reparação judi-
cial do ataque que me fez.
Não é a primeira vez que MST entende
atacar-me na praça pública usando e
abusando do seu estatuto de opinion
maker. É um tema tentador e populista
nesta altura de crise. Tenho aliás a ab-
soluta consciência que na conjuntura
atual remo contra a maré. Graças a pes-
soas como MST, aos olhos de terceiros,
porventura já não tenho bom nome.
Mas o resquício de respeito que tenho
por mim próprio exige que continue a
remar.
Reconheço ao MST o direito a ter a sua
opinião e a não gostar de mim. Mas
também existe o direito à verdade, à
honra e ao bom nome. E eu sei o que se
passou no processo BPP. E não é como
conta MST.
No seu texto do passado sábado,
MST aborda duas questões. Começa
por tecer considerações acerca do
meu património, alegadamente es-
condido. Mas se MST se tivesse dado
ao trabalho de ler o livro que editei e
aparentemente tanto o incomoda, te-
ria lido na página 235, no último ca-
pítulo, intitulado “O futuro”, o se-
guinte: “...O grosso do meu patrimó-
nio será doado à sociedade e não her-
dado pela família. Tenho a convicção
de que não faz sentido dar a tercei-
ros toda a acumulação de valor que
fiz ao longo dos anos”. Penso que
com esta citação me permito encer-

rar comentários adicionais sobre a
matéria.
Seguidamente, MST traça um parale-
lo entre a minha pessoa e a de Ber-
nard Madoff, que, recorde-se, fez de-
saparecer cerca de 50 mil milhões de
dólares, tendo os investidores que ne-
le confiaram ficado a zero. E assim,
de mim, diz, por exemplo: “...o mes-
mo que queimou o dinheiro e as pou-
panças de milhares de depositantes
do Banco... Homens como João Ren-
deiro não fazem falta alguma ao país.
Mas, antes de pregar para outra fre-
guesia, deve prestar contas. É apenas
isto que esperamos da justiça e em
tempo útil”.
Paradoxalmente, concordo com
MST. Para além de ter sido patrimo-
nialmente o principal prejudicado da
infeliz situação, sou também o princi-
pal interessado em que se faça justi-
ça em tempo útil. Passados mais de
dois anos sobre os acontecimentos,
não foi, até hoje, deduzida contra
mim qualquer acusação por nenhu-
ma entidade. Encontro-me impedido
de exercer direitos de defesa e de con-
traditório com base numa acusação
inexistente.
O que existe, ao invés, são fugas seleti-
vas de informação para os meios de co-
municação, propalando meias-verda-
des misturadas com mentiras com vista
ao protagonismo pessoal de alguns
agentes da investigação. Os métodos
aqui são exatamente iguais a muitos ou-
tros casos na justiça portuguesa: muita
‘notícia’, muito alarme social e resulta-
dos muito parcos.
No entanto, a própria dificuldade do
Ministério Público em produzir uma
acusação passados mais de dois anos
talvez devesse levar MST a questio-
nar-se um pouco mais. Apesar de todos
os recursos de que está rodeado — aces-
so ilimitado a informação disponível
no Banco e aos seus colaboradores,
equipa de sete elementos a tempo com-
pleto, colaboração de ‘arrependidos’ e
amplo acesso aos meios de comunica-
ção social — a acusação tarda em sair.
E, estou em crer, nem mesmo MST
acreditará que tal se fica a dever ao fac-
to de o Ministério Público me querer
proteger...
Todos os dias vou lendo na imprensa
cenas dos próximos capítulos das mi-
nhas alegadas atuações. A última foi

de uma burla que passaria pela mi-
nha apropriação de dinheiros do Ban-
co, via Fundação Ellipse. As habi-
tuais fontes da informação coloca-
ram uma notícia no “Diário de Notí-
cias”, que deu manchete, segundo a
qual eu teria 50 milhões de euros em
obras de arte em casa. Apesar de esta
absurda pseudonotícia ter sido des-
mentida no dia seguinte no “Públi-
co”, o caderno Atual do Expresso da
semana passada assumiu-a como ver-
dadeira sem qualquer tentativa de va-
lidação. E assim se constrói uma ‘ver-
dade oficial’ mesmo em jornalismo di-
to de referência.
Mas também esta alegada burla vai
naufragar e a montanha, porventura
para tristeza de MST, vai parir um ra-
to. Uma auditoria efetuada por entida-
de credível e independente, pedida pe-
los legítimos donos da Ellipse, deixa
inequívoco que não existe nenhuma
burla e tudo se fez corretamente. Isto
mesmo já foi comunicado ao Ministé-
rio Público, sendo a auditoria entre-
gue nos próximos dias, segundo me foi
comunicado.
Qual será a dificuldade da investiga-
ção? Não terá o Ministério Público re-
cebido da CMVM um presente enve-
nenado? Na sua ânsia de alijar respon-
sabilidades por falhas de supervisão,
a CMVM conseguiu, com a ajuda de
um arrependido, classificar o caso
BPP como “caso de polícia” em vez de
“caso de supervisão”, com evidentes
benefícios para a imagem de Teixeira
dos Santos e Carlos Tavares. O pro-
blema é que, agora, não podendo o
Ministério Público incriminar o arre-
pendido — o verdadeiro autor mate-
rial do crime não está sequer consti-
tuído arguido — vai ter de se arranjar
alguma forma de responder ao alar-
me social produzido pelas fugas ao se-
gredo de justiça emanadas da própria
investigação.
A não ser que mais algum arrependido
de última hora invente mais alguma
coisa, as dificuldades em produzir
uma acusação irão manter-se. E o tem-
po, para desgosto de MST e meu, vai
passando.
MST não percebeu nada do que aconte-
ceu, nem do que está a acontecer. Não
obstante, do cimo da sua arrogância,
produz sentenças. Todas transitadas
em julgado. Claro.
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S
egundo responsáveis da PT,
não se trata da distribuição
de dividendos ordinários,
mas sim de uma operação

considerada extraordinária, como
foi a venda da Vivo, que deu flexibi-
lidade financeira, para investimen-
tos e operações, como os 20 por
cento ou seja mil milhões de euros
de dividendos a distribuir pelos
acionistas ainda em 2010, facilitan-
do a fuga ao fisco e a consequente
perda para o Estado de cerca de
260 milhões de euros.

Distribuição de dividendos ex-
traordinários, defenderam tam-
bém os banqueiros beneficiados, in-
teresses do capital que a maioria
do bloco central no Parlamento
igualmente legitimou, como uma
‘prenda’ bem recheada em jeito de
‘espírito natalício’, negando-se a tri-
butá-los ainda neste ano, cuja crise
também é verdadeiramente ex-
traordinária para as famílias, a
quem é negado, pelos governantes
e os donos de Portugal, direito ao
mínimo de dignidade.

Tal sede cínica de arrecadar
mais-valias livres de impostos,
num país a viver os dramas econó-
micos e sociais que resultam em mi-
lhares de pessoas dependentes dos

bancos alimentares, que estão a es-
gotar os armazéns das instituições
de solidariedade social, quando se
diz que o pior ainda está para vir,
só pode ser ultrajante e moralmen-
te inaceitável.

Como nos querem convencer que
temos de fazer sacrifícios para pa-
gar a crise, se são sempre os que
não têm poder a pagá-la com ou
sem FMI? Como se exige mais e
mais sacrifícios às famílias, ao cres-
cendo de desempregados, quando
estes maus exemplos da falta de so-
lidariedade com um povo em sofri-
mento contrastam com o genuíno
espírito solidário da generalidade
dos portugueses, que, sem acesso
a lucros fáceis e especulativos, e
sem possibilidade de fuga ao fisco,
mesmo cortando na ida às com-
pras, ainda partilham o pouco que
têm para viver e sobreviver, como
ficou mais uma vez demonstrado
na recente campanha do Banco Ali-
mentar, que ultrapassou todas as
expectativas. Que diferenças tão
evidentes na partilha de sacrifí-
cios, patrocinada pela lógica neoli-
beral em nome dos mercados, pa-
ra quem as pessoas são insignifi-
cantes números.
José Lopes, Ovar
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... e a crise não é extraordinária?

Os consumidores pagam
centrais a carvão
e gás natural.
Pagam as renováveis
e o seu contrário

Pedro Adão e Silva

As eleições internas dos
partidos são um assunto
demasiadamente sério
para ser deixado apenas
aos militantes partidários

Martim Avillez
Figueiredo
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