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"Isto não acaba em Junho
"

Jorge Moreira da Silva, fundador da Plataforma para o Crescimento Sustentável e ministro do Governo
de Passos, elege responsabilidade orçamental como guião do país para os próximos 20 anos

Rita Brandão Guerra

Ministro acha que "a diversidade de sensibilidades políticas não é impeditiva da obtenção de consenso'

Limites

à despesa do Estado,
criação de uma instituição
independente para avaliar as

Parcerias Público-Privadas
(PPP), menor presença do
Estado no sector empresarial,

desagravamento do IRS, proibição
de endividamento junto da banca
pelas empresas deficitárias do Sector

Empresarial do Estado, criação da

figura de um provedor das novas
gerações, aumento do Orçamento
da União Europeia. Estas são algumas
das 72 "medidas indispensáveis"

que integram o Contrato para o
Crescimento Sustentável, apresentado
ontem no Instituto de Ciências
Sociais e Políticas (ISCSP), em Lisboa.

Com o objectivo de preparar o país
para o futuro pós-twika e "libertar
o potencial de crescimento de Por-

tugal", a Plataforma para o Cresci-
mento Sustentável elaborou um do-
cumento que abrange todas as áreas
da governação, com destaque para a
Reforma do Estado e a consolidação
orçamental. "Portugal vai regressar
aos mercados para se financiar, mas
não vai poder regressar ao passado

despesista e ao sobreendividamento.

Regressar aos mercados pressupõe
cumprir restrições incontornáveis ao
défice". Esta afirmação constitui uma
espécie de bússola para "um com-
promisso colectivo de longo prazo",
que ultrapassa o "estreito período de
uma legislatura" e que Jorge Moreira
da Silva, fundador da Plataforma e

agora ministro do Ambiente, Orde-
namento do Território e Energia, su-
blinhou várias vezes ao longo do dia.

Com o "consenso" omnipresente
no discurso político desde há me-



ses, logo no início do documento fica
estabelecido que "a diversidade de
sensibilidades políticas não é im-
peditiva da obtenção de um amplo
consenso em torno das principais
medidas aqui propostas". Mas on-
tem, antes da sua intervenção final,
o ministro preferiu substituir a ne-
cessidade de consensos pela realiza-

ção de compromissos mais amplos.
"O compromisso é importante, mais
do que o consenso, mais do que uma
convergência total, é importante que
alguns compromissos sejam gerados

para que políticas públicas devam
ser perspectivadas para lã de uma
legislatura", defendeu o governan-
te. Como pilares para esse compro-
misso, Moreira da Silva destacou a
necessidade de existir "espírito de
abertura" e "propostas alternati-
vas". E estendeu a mão ao PS: "É
fundamental gerar um espaço de
compromisso mais amplo, mas es-

se depende de propostas e não da
necessidade de termos um compro-
misso total. Não é necessário estar-
mos à espera de uma bala de prata
e de um compromisso total para nos

podermos entender em algumas ma-
térias", disse.

Na intervenção final, o fundador
da Plataforma voltaria a lembrar que
não acredita em "compromissos de
conversa mole" e reconheceu o ca-
rácter polémico de algumas propos-
tas, como a da revisão do Pacto de
Estabilidade e Crescimento, de modo
a que passe a ter em atenção a im-
portância do investimento na Edu-
cação, na Ciência ou no Ambiente.
"Algumas das propostas que fazemos
são polémicas, não é posssível fazer

pontes e gerar compromissos sem

que cada um faça o seu trabalho de
casa". Estava dado o recado ao maior

partido da oposição. "Depois da

consolidação orçamental, teremos
de conviver com a responsabilidade
durante muitos anos. Isto não acaba
em Junho, a responsabilidade orça-
mental é para 20 anos", frisou Morei-
ra da Silva, sob o olhar atento do go-
vernador do Banco de Portugal (BP).

Carlos Costa, que participou na
sessão de encerramento do congres-
so, privilegiou a comparação entre
os três processos de ajustamento
já efectuados por Portugal para de-
monstrar que, apesar de este pro-
grama ter sido "mais sentido" pelas

empresas e pelas famílias do que os

da intervenção externa de 1977/78
e 1982/83, o ajustamento que o país
está a fazer não é "tão oneroso como,
por vezes, querem fazer crer".

Também o governador do BP
destacou a importância de esta cri-
se obrigar a equacionar uma justa
repartição de sacrifícios, assim co-

mo implicar "um compromisso de

finanças públicas transversal aos

partidos" do arco da governação,
que demonstre aos investidores a
sustentabilidade da dívida.

Apesar dos "ventos contrários"
com a recessão europeia, Carlos
Costa considerou que o país dis-

põe, neste momento, de "indicado-
res muito positivos", como uma ba-

lança comercial com saldo positivo.
Absorver o desemprego estrutural
e apostar, em simultâneo, no cresci-
mento económico foi o desafio deixa-
do pelo economista, que não deixou
de sublinhar a importância de meca-
nismos de apoio ao rendimento que
evitem a exclusão social, assim como
mecanismos de requalificação dos

desempregados ou de optimização
da capacidade produtiva.

No congresso, em que participa-
ram também os ex-ministros David
Justino, António Vitorino, Silva Pe-

neda, presidente do Conselho Eco-
nómico e Social, o deputado Miguel
Frasquilho ou o presidente da AICEP,
Pedro Reis, foi apresentado um con-
trato de 12 páginas que constitui uma
síntese do relatório que a Plataforma

apresentou em Dezembro de 2012 e

do qual constavam 511 recomenda-

ções. Com o dossier da reforma do
Estado em cima da mesa do Governo

para os próximos meses, a Platafor-
ma dedica-lhe um pequeno capítulo
onde estabelece como essencial uma
menor presença do Estado enquan-
to agente económico no sector em-

presarial. A proposta mais inovado-
ra desta reforma, assente em cinco

passos, é a criação de "um provedor
das novas gerações", sediado no Par-

lamento, e a quem caberia avaliar o

impacto das políticas públicas no
futuro das novas gerações.

Passos reúne com
parceiros sociais

Um

dia depois da greve
da função pública, Silva
Peneda anunciou ontem
que o primeiro-ministro vai

reunir com os parceiros sociais.
"Isto é inédito, nunca

aconteceu, normalmente
o Conselho Económico e
Social dá um parecer, que já
foi feito, mas não tenho ideia
de alguma vez o primeiro-
ministro ter-se deslocado ao
conselho permanente para
discutir o Orçamento do
Estado. Essa reunião é feita por
iniciativa do próprio primeiro-
ministro", disse Silva Peneda
no congresso no Instituto de
Ciências Sociais e Políticas, em
Lisboa.




