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Constitucional não fechou
a porta a novos cortes
salariais na Função Pública
Margarida Peixoto
e Marta Moitinho Oliveira
margarida.peixoto@economico.pt

Há apenas doisme-
ses emeio, o Tribu-
nal Constitucional
chumbou o plano
do Governo que
previa cortes sala-

riais para a Função Pública, pro-
gressivamente mais pequenos,
até 2018. Ontem, Pedro Passos
Coelho admitiu que se continuar
à frente do Executivo depois das
legislativas de 2015, vai voltar a
tentar imporestes cortes aos fun-
cionários públicos. Os constitu-
cionalistas ouvidos pelo Diário
Económico defendem que o Tri-
bunal Constitucional não fechou
a porta a futuras reduções sala-
riais.Mas tambémnãoabriu.

Primeiro, o que diz o acórdão:
há três motivos que levam os juí-
zesconselheirosachumbaropla-
no doGoverno para os salários da
Função Pública. O primeiro-mi-
nistro está aproveitar um dos
motivos - o facto de o plano que
apresentou neste Verão não ter
uma quantificação da reversão
dos cortes prevista para o período
entre2016e2018.

“Em relação à reversão do
corte em 2015, ela estava quan-
tificada. Mas para os restantes
anos não estava. Embora politi-
camente sempre se tenha dito
que a reversão seria feita de 20%
em 20%, a norma não dizia
isso”, explica Tiago Antunes,
constitucionalista e professor na
Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa.

Fonte governamental tam-
bém reconhece ao Diário Eco-
nómico que este é um dos moti-
vos do chumbo que o Executivo
identificouno acórdão.

Mas esta não é a única razão
apresentada pelos juízes do Pa-

lácio Ratton. “O acórdão escla-
rece que sem garantias, com a
manutenção dos valores de re-
versão em aberto, não é possí-
vel. Mas isto não quer dizer que
com o valor de reversão con-
cretizado se possa aplicar o cor-
te”, continua Tiago Antunes.
“O Tribunal não fechou a porta
a novos cortes, mas também
não abriu”, defende.

O acórdão explica que o sacri-
fício pedido a umgrupo da popu-
lação portuguesa tem sempre de
ser colocado em confronto com
outros valores: o da proporciona-
lidade, da igualdade e do interes-
se público. “Ficou claro que tal
comoamedidaestavaapresenta-
da, não garantia umadistribuição
equitativa dos sacrifícios pelos
portugueses”, frisa Pedro Bacelar
Vasconcelos, constitucionalista e
professor na Escola de Direito da
UniversidadedoMinho.

“A dimensão da desigualdade
do tratamento tem que ser pro-

porcionada às razões que justifi-
cam esse tratamento desigual,
não podendo ser excessiva”, lê-
-se no texto do acórdão de 14 de
Agosto. E neste caso, à data da
avaliação do diploma, os juízes
não sabiam o valor concreto da
reversão prevista para cada ano,
não conheciam as restantes me-
didas de austeridade impostas ao
resto da população e tambémnão
conheciam as restrições orça-
mentais (e a medida do interesse
público) emcadaumdosanos.

Para 2015, apesar do programa
de resgate da troika já ter termi-
nado, o Tribunal autorizou ama-
nutenção de cortes reduzidos por
considerar que reverter comple-
tamente amedida seria demasia-
do arriscado quando o País se
comprometeu a sair do Procedi-
mento por Défices Excessivos
(logo, a colocar o défice orça-
mental abaixo de 3% do PIB). A
devolução integral custaria cerca
de 800 milhões de euros no pró-
ximo ano. Mesmo com a manu-
tenção dos cortes em 2015, já há
instituições a frisar o risco de o
défice furaro limitedos3%.

Passos disse ontem que a in-
tenção será fazerpropostasde re-
versão adicional de 20% “suces-
sivamente”, ou seja, emcadaOr-
çamento do Estado. Fonte gover-
namental afirmou ainda ao Diá-
rio Económico que o Governo
reconhece que outro dos proble-
mas era o facto de ser preciso
aplicar a cada corte o teste da
proporcionalidade face “às obri-
gações europeias do País”. Passos
indicou o mesmo: “Não há ga-
rantias de como o TC decidirá se
o Governo apresentar a propos-
ta”. Bacelar Vasconcelos admite
até que “a porta não está fechada
a outras medidas de austeridade,
que serão avaliadas de acordo
com a situação em que o país se
encontrar”.■comB.F.L.

Orçamento Passos avisou que se ganhar eleições vai insistir nos cortes salariais até 2018.
Os constitucionalistas dizem que o Tribunal terá de avaliar as medidas à luz do contexto.

PSD ADMITE ALTERAÇÕES AO IMI

O sexto país com
mais despesas fixas

Portugal é o sexto país da zona
euro com maior peso das
despesas fixas no total de gastos,
revela a UTAO, no parecer final
sobre o Orçamento do Estado
para 2015, enviado ontem aos
deputados. As contas não foram
ajustadas de efeitos pontuais,
avisam os peritos, mas mostram
que em Portugal os gastos
com pessoal, prestações sociais
e juros pesam 74% no total de
despesa. Já no âmbito dos países
abrangidos sobre o Procedimento
dos Défices Excessivos, Portugal
só fica atrás da Irlanda (o Estado-
-membro com maior peso da
despesa fixa entre todos) e de
Espanha (com 75,3%). A análise
não considerou o Chipre nem
a Grécia porque se mantêm
sob programas de ajustamento
e por isso estão dispensados
de submeter os planos
de despesa para 2015. M.P.“O Tribunal

não fechou
a porta a
novos cortes,
mas também
não abriu”,
afirma o
constitucionalista
Tiago Antunes.

Pedro Bacelar
Vasconcelos admite
que “a porta
não está fechada
a outras medidas
de austeridade,
que serão avaliadas
de acordo com
a situação em que o
país se encontrar”.
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Passos anunciou promessa
para a próxima legislatura
para mostrar que é responsável
e desafiar o PS a falar.

Marta Moitinho Oliveira
marta.oliveira@economico.pt

Se vencer as próximas eleições
legislativas, Passos Coelho vai
recuperar uma medida que fi-
cou pelo caminho e devolver
apenas 20% dos cortes salariais
aplicados à Função Pública em
2016. E o que fará o PS se sair
vencedor das legislativas? A
resposta será conhecida apenas
quando os partidos apresenta-
rem os seus programas eleito-
rais, disse ao Diário Económico
o porta-voz do PS para a área
das Finanças, Vieira da Silva.

O debate era sobre o Orça-
mento do Estado para 2015, mas
a um ano de legislativas, Passos
Coelho atirou para a frente: “Se
for primeiro-ministro não dei-
xarei de apresentar novamente
essa proposta e proporei que
essa reversão seja de 20% em
2016”. Passos deixou esta ga-
rantia apesar de ter reconheci-
do que “nos termos do Tribunal
Constitucional a reversão sala-
rial deverá ser total em 2016”.

A revelação tinha dois objec-
tivos. Primeiro, responder aos
que acusam o Governo de já es-
tar a pensar nas eleições e apre-
sentar uma primeira promessa
eleitoral, mas desta vez negati-
va. Isto porque o Executivo
considera que “obviamente não
é realista” devolver todo o corte
de uma só vez, se quiser “cum-
prir as obrigações europeias”,
justificou ao Diário Económico
fonte governamental. Segundo
os números do Orçamento do
Estado para 2015, e assumindo
que em 2016 o número de fun-
cionários públicos se mantém,
uma devolução integral dos sa-
lários custaria cerca de 800 mi-
lhões de euros.

O outro objectivo era provo-
car o PS, cujo líder eleito em
primárias está a uma semana da
apresentação da moção de es-
tratégia ao Congresso. “Até este

momento sabemos onde está a
política económica e orçamen-
tal deste Governo, mas não sa-
bemos a política económica e
orçamental do principal partido
da oposição”, desafiou o pri-
meiro-ministro.

A promessa de Passos foi feita
no início da manhã de ontem,
mas apenas das bancadas mais à
esquerda surgiram críticas sobre
o facto de o Governo querer de-
volver apenas 20% do corte (e
não 100%). Ao Diário Económi-
co, o deputado socialista Vieira
da Silva defendeu que a altura
certa para o PS dizer o que fará
se ganhar as eleições é “quando
os partidos apresentarem os
projectos políticos às eleições
legislativas”. E criticou o facto
de Passos falar sobre um hori-
zonte temporal que vai além do
seu mandato. “O primeiro-mi-
nistro tem feito declarações que
vão para além do seu mandato
previsível”, declarou.

A anterior liderança do PS
tinha assumido - no Contrato
de Confiança apresentado por
Seguro - que não seriam feitos
mais cortes aos rendimentos
dos trabalhadores, mas tinha
reconhecido que seria finan-
ceiramente difícil devolver
imediatamente os cortes nos
salários da Função Pública e
nas pensões - optando por se
comprometer com a devolução
das reduções sobre os pensio-
nistas. ■ com B.F.L.

Fotos: Paula Nunes

PS rejeita dizer já
se repõe salários
na íntegra em 2016

PARA MELHORAR O ORÇAMENTO

O Governo esteve em
peso no debate sobre o
Orçamento do Estado
para 2015 (foto em cima).
Antes do confronto
parlamentar, à porta do
elevador que os levaria ao
hemiciclo, os líderes das
bancadas do PSD (Luís
Montenegro) e do PS
(Ferro Rodrigues),
cumprimentaram-se
(foto em baixo).
No debate, o PSD
contestou as acusações
de irrealismo
feitas ao cenário
macroeconómico da
proposta de Orçamento
e admitiu que venham
a ser apresentadas
propostas de alterações
ao Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI) na
discussão na
especialidade. Antes,
Mota Andrade, do PS,
tinha criticado a
“ansiedade” provocada
pelo Governo no que
respeita ao aumento do
IMI. Vieira da Silva, que
fez a intervenção em
nome do PS, acusou o
Governo de fazer
previsões que não são
sérias no Orçamento e
que apenas servem para
garantir uma meta para o
défice, que mesmo assim
não cumpre o que tinha
sido combinado com
a União Europeia. O
Orçamento revê em
alta a meta do défice de
2,5% para 2,7% do PIB.
Este é um dos motivos
pelos quais se trata de
um “mau orçamento”,
acusou Vieira da Silva.

Vieira da Silva
diz que a posição
do PS será
conhecida “quando
os partidos
apresentarem
os projectos
políticos
às eleições
legislativas”.


