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FMI. DEO é uma boa
base para consolidar
as contas públicas

USBOA O representante do FMI em

Portugal defende que o Documen-
to de Estratégia Orçamental (DEO)
"é uma boa base" para a consolida-

ção orçamental necessária. Albert

Jaeger admitiu que seria impossí-
vel resolver em três anos "os pro-
blemas orçamentais que existem
há muito, muito tempo". Na confe-
rência Estratégias Orçamentais,
promovida pelo Instituto de Políti-
cas Públicas do ISEG, Jaeger reco-
nheceu que muito do ajustamen-
to já foi feito, mas avisou que, se a

disciplina orçamental não perma-
necer nos próximos anos, a situa-

ção do "país vai voltar ao que era".



FMI diz que DEO é "boa base" para manter austeridade
Albert Jaeger, o representante
permanente do FMI em Portugal,
disse ontem que o Documento de

Estratégia Orçamental (DEO)
apresentado pelo Governo é "uma
boa base" para continuar "o pro-
cesso de consolidação orçamen-
tal" nos próximos anos.

O responsável do Fundo, que
falava numa conferência organi-
zada pelo ISEG, frisou que "era im -

possível resolver em três anos os

problemas orçamentais que e\is
tem há muito, muito tempo" no

país. Citado pela Lusa, defendeu

que "muito do ajustamento já foi
feito", mas alertou que o processo
de austeridade deve continuar.

"A questão é saber se a disciplina
orçamental vai permanecer nos

próximos, anos ou não", sublinhou,
argumentando que sem esta disci-

plina, há o risco de o país "voltar ao

que era". Albert Jáeger tentou tam-
bém contrariar aquilo a que chamou
"duas caricaturas" na avaliação ao
sucesso do programa de ajustamen-
to: a da "missão cumprida" e a da

"missão falhada". Para o perito do

FMI, "ambas estão erradas".
A 'troika' já deu por concluída,

com sucesso, a 12 a e última avalia-

ção à implementação do programa
de ajustamento em Portugal, mas
ainda não publicou os relatórios
com o detalhe da revisão. Tanto os

documentos sobre 11 a avaliação do

FMI, como os da Comissão Europeia
davam já conta do risco de reversi-
bilidade de medidas implementadas
ao abrigo do memorando de enten-
dimento. É por isso que os técnicos
internacionais têm defendido repe-
tidamente a importância de cons-
truir um consenso político e social

em torno do ajustamento. ¦ M.P.



CONSOLIDAÇÃO

FMI elogia
documento
do Governo
> O representante do FMI em
Portugal afirmou ontem que o

Documento de Estratégia
Orçamental (DEO) "é uma boa
base" para a consolidação orça-
mental necessária, defendendo

que, sem essa disciplina, a situa-

ção do País vai "voltar ao que
era". Albert Jaeger disse que "era
impossível resolver em três anos
os problemas orçamentais que
existem há muito, muito tempo".
O responsável do Fundo, que fa-
lava na conferência "Estratégias
Orçamentais 2014-2018", organi-
zada pelo Instituto de Políticas

Públicas, no Instituto Superior
de Economia e Gestão (ISEG) , em
Lisboa, considerou que "muito
do ajustamento já foi feito", mas
alertou que "o processo de conso-

lidação orçamental tem de conti-
nuar nos próximos anos", defen-
dendo que "o DEO é uma boa
base para fazer isso". "A questão
é saber se a disciplina orçamental
vai permanecer nos próximos
anos ou não", considerando que
sem esta disciplina há o risco de

o País "voltar ao que era". Lusa
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