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Isabel Moreira: 'Nunca houve tão pouca corrupção'
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Em seis meses no Parlamento, a filha de Adriano Moreira
sobressaiu como figura carismática e polémica. Rebelou-se
contra a direcção da bancada, na votação do Orçamento, mas
diz-se socialista «até à raiz dos cabelos». Depois da defesa do
aborto tem novas causas, como as ‘barrigas de aluguer’, para
que o direito à maternidade não fique dependente «dos
afectos».

É preciso inscrever na Constituição o limite ao défice ou
há uma ‘lei equivalente’?
O limite ao défice na Constituição é um perfeito disparate. Se
o Estado se visse obrigado a nacionalizar um banco, para
evitar um risco sistémico na banca, o que fazia? Arruinava o
país? Ou revia a Constituição? O que faz sentido é usar a Lei
de Enquadramento Orçamental [LEO].

Não há da sua parte resistência a aceitar um limite ao
défice?
Resisto, porque estar escrito na Constituição que o défice
deve ser de 0,5% não quer dizer nada. É a vida económica
que determina isso. Se tem que haver um limite, indicativo,
que seja na lei ordinária.

Passos Coelho diz que é preciso rever a Constituição,
para tornar a LEO uma lei reforçada. Essa intenção faz
sentido?
Não. Antes de falar, Passos Coelho devia falar com um
constitucionalista. A LEO_já é uma lei de valor reforçado, nos
termos do art.º 112.º da Constituição. Ou seja, é uma lei que
tem de ser respeitada pelo Orçamento do Estado.
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Como constitucionalista, que avaliação faz do aumento
das taxas moderadores na saúde?
Se o aumento for além do valor da inflação, colocará
problemas de constitucionalidade.

Sendo independente, o pior do Parlamento é a hostilidade
da máquina partidária?
Não. O PS é um partido democrático e plural. Houve muito
alarido mediático por ter votado contra as propostas do PSD
sobre o subsídio de Natal e de férias. Mas acho que encontrei
um bom equilíbrio entre a disciplina de voto: abstendo-me na
generalidade e na votação final global, e votando contra – ao
lado do PCP, do BE e dos Verdes – na especialidade. Para
mim era uma questão de consciência. Ainda antes de António
José Seguro defender os subsídios, eu publicamente defendi
que não se negoceiam direitos fundamentais. O PS aceitou
isso.

Essa sua rebeldia não vai ter consequências? O caso está
encerrado?
Absolutamente encerrado.

Um deputado do PS_acusou-a de ‘narcisismo vincado’ e
chamou-lhe ‘prima donna’. É sinal de que o partido se
tenta impor?
Ele foi uma excepção no grupo parlamentar. Tenho até pena
dele, tenho misericórdia por esse ser humano cujo nome já
nem me recordo.

É o deputado Nuno Sá.
Tinha-me esquecido. Eu tinha, humildemente, enviado um
email a todo o grupo parlamentar, a explicar, humildemente, a
minha posição. E ele escreveu-me um email de insulto, mas
em vez de o dirigir só a mim, enviou-o para toda a gente.
Provavelmente para passar a ideia que os deputados
partilhavam essa posição. Mas ele é que ficou isolado.

Muitos independentes saíram desiludidos do Parlamento.
Teme que isso lhe aconteça?
Muitos também ficaram na AR. Como a Inês Medeiros. E eu
acho que vou, mais cedo ou mais tarde, acabar por me
inscrever no PS. Com ou sem cartão, sou socialista até à raiz
dos cabelos. Não o faço já porque fui eleita como
independente.

José Sócrates, que a convidou para deputada, é também
uma referência política para si?
Sem dúvida. É um político determinado, reformista, que
herdou um défice descomunal de uma direita que o criou sem
crise internacional. Em dois anos reduziu esse défice para
valores à volta de 3 por cento. Depois quando começou a crise
internacional foi fácil culpá-lo por tudo.

Sócrates tem futuro político?
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Pode ser o que ele quiser. E espero que lhe seja feita justiça.

Simpatiza com a liderança de António José Seguro?
Estou contente por finalmente alguém ter começado a falar da
Europa. Estou agradecida a Seguro por finalmente ter dito
uma coisa fulcral: a necessidade de os outros países, para
além da França e Alemanha, aparecerem com as suas
próprias propostas.

O PS apresentando um pacote de nove leis contra a
corrupção. Esta área é uma prioridade?
A prioridade do PS não pode ser isto – sem prejuízo de
encontrar valia em algumas propostas. Quem está
sobrecarregado de impostos, quem vê os transportes mais
caros, quem é funcionário público ou pensionista, será que
olha para a televisão e diz: ‘Ora, aí está. Grande prioridade!’. É
preciso ter a coragem de dizer que nunca houve tão pouca
corrupção como agora. Não concordo com o agendamento
deste pacote e pedi para para me destacar dele.

Não há mais nada a fazer no combate à corrupção?
Há sempre, mas não é uma prioridade para os portugueses. E
sobretudo aflige-me a ideia subjacente de que ‘os políticos são
todos uns bandidos’ ou ‘os deputados são uns ladrões’. Não é
verdade.

Há urgência de legislar em matéria de costumes?
Há, claro. Estou cansada de insistir na urgência da Procriação
Medicamente Assistida (PMA)_ou sobre a Maternidade de
Substituição – ou seja a possibilidade de haver barrigas de
aluguer. Uma mulher sozinha hoje não pode recorrer à
PMA._Ou seja, uma mulher que não tenha marido ou
companheiro não pode fazer uso da ciência para procriar.
Julgo que o direito à maternidade não pode ficar dependente
dos afectos, como por exemplo, haver outra mulher que
empreste a sua barriga. Não deve haver preconceito contra as
‘barrigas de aluguer’.

O seu pai, Adriano Moreira, é de direita. Concordam
nalgumas matérias?
Costumo dizer que o meu pai é o culpado de eu ser socialista.
As preocupações sociais são comuns. Ele é de um CDS que
já não existe, da democracia-cristã. Eu não me lembro de mim
sem falar de política com o meu pai. De resto, o meu pai, que
é o homem da minha vida, sempre me apoiou em tudo o que
fiz, independentemente de concordar comigo. Acompanhei-o
na campanha das legislativas de 1987, tinha eu 11 anos.
Lembro-me de um slogan contra o voto útil, do CDS, que me
marcou – ‘O voto só é útil para quem o recebe’. E eu nunca
voto útil, voto sempre naquilo que acredito.

Como em Mário Soares, na última vez que se apresentou
às presidenciais, em 2006?
Sim. Sempre votei nele, independentemente de estar ou não
em posição de ganhar. É o político que mais admiro, o mais
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importante da democracia. Alguém com coragem física, com
intuição política, com convicções. Devemos-lhe a democracia e
a Europa.

E a Cavaco Silva?
Acho que é o pior político do regime. Gostaria que fosse
coerente e tivesse agora a coragem de enviar o Orçamento do
Estado, em fiscalização preventiva, para o Tribunal
Constitucional. Duvido que o faça.

manuel.a.magalhaes@sol.pt
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