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DEO não articula com a reforma do Estado
e do emprego público

0 professor Paulo Trigo Pereira diz que é impossível diminuir despesa da

Administração Pública em mais de 600 milhões de euros sem despedimentos

O DOCUMENTO de Estratégia Or-
çamental (DEO) apresentado recen-
temente pelo Governo "não faz
suficiente articulação entre a

estratégia orçamental, o crescimen-
to e o emprego". Quem o diz é
Paulo Trigo Pereira, professor do
Instituto Superior de Economia e

Gestão (ISEG).
O responsável, que falava na se-

gunda-feira durante uma conferên-
cia organizada pelo Instituto de Po-
líticas Públicas Thomas Jefferson -
Correia da Serra, do qual é presi-
dente, no Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão, em Lisboa, consi-
dera que o DEO tem "uma meta pa-
ra o défice orçamental para 2015 in-
consistente com os objetivos que es-

tabelece, nomeadamente no funcio-

nalismo público".
Para Paulo Trigo Pereira, "cortar

mais de 600 milhões de euros, já em
2015, nas despesas com pessoal, é

impossível havendo estas promo-
ções nas carreiras dos funcionários
públicos sem que haja despedimen-
tos". O DEO "não articula com a re-
forma do Estado e do emprego pú-
blico", frisa. "Apesar da reposição
parcial dos cortes nos funcionários
públicos já em 2015, a nossa previ-
são só para esse ano é de uma redu-
ção do valor da despesa em pessoal
em cerca de 644 milhões de euros.
Como é isto compaginável com os

objetivos que o Governo anuncia
para o funcionalismo público?",
questiona o responsável.

Por outro lado, aquele professor
afirma que a austeridade para os

próximos anos "não precisa de ser,
tendo em conta o crescimento eco-
nómico, tão forte como o Governo
quer". Isso significa que "o défice já
em 2015 não seja de 2,5% acordado

com a Troika mas de 2,9%. Temos
de negociar isso com as várias ins-
tâncias europeias".

No evento, Paulo Trigo Pereira di-
vulgou o estudo do Instituto de Po-
líticas Públicas, "Contributos para
estratégias orçamentais - Alterna-
tivas para Portugal", que realizou
em conjunto com Ricardo Cabral e

Luís Teles Morais, segundo o qual o
DEO considera uma meta para o
défice orçamental estrutural para
2018, de menos 0,2 % do PIB, que
"vai para além do exigido no trata-
do orçamental".

"A trajetória de consolidação or-
çamental proposta pelo Governo
vai para além do que são as nossas
atuais obrigações europeias, impon-
do mais austeridade do que a neces-
sária", realça Paulo Trigo Pereira.

Segundo o professor do ISEG,
uma análise breve de três presta-
ções sociais - Rendimento Social
de Inserção, Complemento Solidá-
rio para Idosos e subsídio de de-



semprego - mostra um resultado
inequívoco: "a queda dos benefi-
ciários em grande parte do período
de ajustamento deve-se a condi-
ções de elegibilidade mais restriti-
vas (CSI, RSI) e só parcialmente na
fase final a uma melhoria das con-
dições económicas".

Paulo Trigo Pereira refere que os

objetivos de reduzir os consumos
intermédios são desejáveis. Mas
realça dois dados essenciais: "gran-
de parte destes é na área da saúde.
Nas tecnologias de informação e co-

municação pretende-se reduzir
37% da despesa. É viável?".

AJUSTAMENTO FOI MUITO RÁPIDO

Quem esteve também presente na
conferência foi o representante do
Fundo Monetário Internacional
(FMI) em Portugal, Albert Jaeger.
Para este responsável, "todos con-
cordam que era necessário fazer
um grande ajustamento orçamen-
tal, mas todos podem discordar em
relação à rapidez do ajustamento".
"O primeiro ano do ajustamento foi
provavelmente muito rápido e o

ajustamento não se verificou total-
mente", adianta Albert Jaeger, sa-
lientando que "realizámos cerca de

dois terços do ajustamento nos últi-
mos três anos e falta ainda um ter-
ço". Para este especialista, "era im-
possível corrigir em três anos os

problemas orçamentais que exis-
tiam há muito tempo".

No entanto, Albert Jaeger diz que
"todos sabemos que é preciso cres-
cimento, o que deve acontecer com

os salários públicos, o que deve
acontecer com as pensões, quanto
ao investimento público ou impos-
tos". São "todas questões importan-
tes, mas o importante nesta questão
é saber se as políticas futuras vão
continuar o ajustamento ou se re-
gressamos ao passado", adverte.
"Foi feito um grande esforço orça-
mental, mas ainda muito há a fazer
nos próximos anos", frisa o repre-
sentante do FMI.

AUTONOMIZAR 0 ORÇAMENTO
DA SAÚDE

Por sua vez, João Ferreira do Ama-
ral, também professor do ISEG,
mostrou-se igualmente crítico da
austeridade e voltou a defender a

autonomização do orçamento do
Serviço Nacional de Saúde, tal como
acontece como da Segurança Social.
"Deviam ser consignadas receitas
ao orçamento da saúde. As receitas
deveriam vir de uma parcela do
IRS", explica João Ferreira do Ama-
ral. Isto porque, diz o professor, o
SNS deveria ser considerado "um
seguro nacional de saúde, obrigató-
rio. E seria um seguro mais equitati-
vo, uma vez que o prémio não seria

igual para todos. Quem mais ganha
descontava mais". Para João Ferrei-
ra do Amaral, este sistema tem a

vantagem de o contribuinte ficar a
saber que "aquela parte do seu im-
posto se destina aos seus gastos com
saúde".

Já o conselheiro económico do lí-
der socialista António José Seguro,
Oscar Gaspar, refere que "há uma
ideia de que a Segurança Social está

falida. Há muitos anos já tivemos o
Livro Branco, já tivemos a ideia do
plafonamento, que nunca avançou,
mas é uma ideia muitas vezes erra-
da, nomeadamente no sistema dos
trabalhadores privados". "Por isso
me surpreende como é que o Gover-
no publica um estudo em que diz

que, apesar de tudo, o nosso siste-
ma de Segurança Social é muito
mais sustentado que os do resto da
Europa, e depois temos sempre esta
rábula de que é sempre preciso cor-
tar, cortar e cortar", salienta.

Quanto à crise orçamental, Oscar

Gaspar diz que, "para sermos sérios
na discussão, temos de distinguir
aquilo que são problemas estrutu-
rais do país, que temos há 30 ou 40
anos, nomeadamente dependências
externas várias, mas também o pro-
blema das finanças públicas". Do
ponto de vista de Oscar Gaspar,
"não há dúvida nenhuma de que a
crise não é uma crise portuguesa,
nem europeia, começou sobretudo
como uma crise da banca que de-
pois se foi contaminando a outras
áreas. O que se agravou com a nossa

dependência exterior. Não foi uma
crise orçamental portuguesa".
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