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As eleições autárquicas de Domingo
passado não obstante terem
evidenciado que há uma parte
crescente da sociedade civil que

começa e bem a querer sobreporse às agendas internas dos partidos
políticos revelou também que há
uma outra parte dessa mesma
sociedade civil consideravelmente
maior que não quer saber da

política Entre a abstenção recorde os votos em
branco e os nulos uma espécie de abstenção
alargada registou se que 54 dos inscritos não
quiseram saber por assim dizer deste acto eleitoral
Em Lisboa por exemplo onde a política em Portugal
se exerce de modo mais visível e também de forma
mais decisiva dentro do que hoje é possível a
abstenção alargada foi ainda maior atingindo 62
E assim sucedeu peio País fora nuns casosmais
noutros casos menos

A não inscrição dos portugueses nas palavras
do filósofo José Gil é umproblemagravíssimo Re
flecte uma combinação de apatia de alheamento e de
alienação que em conjunto com agrave crise de re
presentatividade política que hoje se vive em Portu
gal conduz aum País semcapacidade de antecipação
sempre à espera que o céu lhe caia em cima da ca

beça ou a que alguém se decida por ele A este respei
to compare se a situação portuguesa com a realida
de de outros países com aAlemanha por exemplo
onde nas recentes legislativas que reelegeramMerkel
a taxa de participação foi de 72 Ou seja o oposto do
que sucedeu em Portugal A questão principal é mes
mo a indefinição o impasse e a desresponsabilização

a que tudo isto leva e assim enquanto outros países li
deramos seus destinos nós persistimos emandar a
reboque Trata se de umproblema tantomais grave
namedida em que antecipando o pântano dos pró
ximosmeses ou anos os portugueses em vez de
andarem entretidos a ver quem se afundaprimeiro
deveriam estar preocupados em liderar o debate em
especial a questão da permanência no euro ou a pra
zo a cedência totalda sua soberania nacional agora
que tudo o resto começa a darmostras de não funcio
nar totalmente ou de não ser constitucionalmente

exequível
Regressando a temas concretos e mais imediatos

os portugueses continuam à espera do guião para a
reforma do Estado De que está o Governo à espera
Que despesa pública para além daquela que o
Tribunal Constitucional vedou tenciona o Executivo
cortar Mais de que margem de manobra dispõe
este mesmo executivo para negociar o alargamento
dos prazos e metas do défice e assim poder baixar os
impostos já E a dívida sempre será reescalonada
por inteiro Por outro lado de que está também à
espera o PS para se pronunciar acerca da reforma do
IRC Terá o líder da oposição alternativas ou
melhoramentos a propor à comissão do IRC E se
optar pelo aumento da despesa pública com que
anjo da guarda conta o líder da oposição na frente
orçamental Objectivamente qual é a sua estratégia
orçamental Quem são as pessoas que escolherá
para os cargos mais importantes da governação que
pensamento publicado têm essas pessoas Enfim
estas são algumas das perguntas que os eleitores têm
de fazer e que se fossem atendidas a tempo e horas
de forma directa simples e com franqueza fariam
com que a não inscrição desse lugar a uma maior
e verdadeira inscrição Estou certo de que teríamos
um País melhor
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