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Think tank próximo do PSD

lança sábado uma proposta
de contrato que pretende
ser "uma base para um
consenso" para o pós-troika
A Plataforma para o Crescimento
Sustentável (PCS), o think tank cria-
do por Jorge Moreira da Silva quan-
do ainda era primeiro vice-presiden-
te do PSD, promove sábado, em Lis-

boa, um congresso onde se propõe
apresentar "novas propostas para
libertar o potencial económico de

Portugal". Ali será apresentado um
documento em forma de contrato
com a sociedade e os partidos, que
pretende ser "uma base para um
consenso" para o pós-troika e "um
ponto de partida" para uma discus-
são alargada na sociedade portugue-
sa, nas palavras de Carlos Pimenta,
actual presidente da PCS.

"Queremos tentar influenciar a so-
ciedade e os partidos pela qualidade
das nossas propostas, sempre numa
lógica suprapartidária e supralegis-
latura", afirmou o antigo secretário

de Estado do Ambiente ontem de
manhã, num encontro com os jor-
nalistas. Sem querer levantar o véu
sobre o documento, Pimenta referiu
de relance algumas propostas, como
a fiscalidade verde, a criação de um
provedor para as novas gerações e

uma reforma do sistema político
que inclua o voto preferencial, os
círculos uninominais e as eleições
primárias dentro dos partidos.

Este documento, que terá 18

cláusulas relativas a 70/80 medidas
concretas, será apresentado no fi-

nal do congresso, que decorrerá no
Instituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas (ISCSP), em Lisboa,
ao longo de todo o dia de sábado,
e em que poderão participar todos
os que fizerem inscrição online. A
abertura está a cargo de Francisco
Pinto Balsemão, fundador do PSD
e presidente do conselho consulti-
vo da PCS, e o encerramento cabe a

Carlos Costa, governador do Banco
de Portugal, e Jorge Moreira da Silva,
fundador da plataforma e actual mi-
nistro do Ambiente, Ordenamento
do Território e Energia.

Pelo meio serão discutidos temas
como finanças públicas e competiti-

vidade, o investimento, inovação e

política industrial, além dos desafios
da União Europeia e do sistema po-
lítico. Para o debate são convidados
os ex-ministros David Justino, Antó-
nio Vitorino, o actual presidente do
Conselho Económico e Social, Silva

Peneda, além da economista Cris-
tina Casalinho, o deputado Miguel
Frasquilho e o presidente da AICEP,
Pedro Reis.

A partir de segunda-feira come-
ça então o debate com a chamada
"sociedade civil" - sindicatos, orga-
nizações - e os partidos políticos,
aos quais Carlos Pimenta acredi-
ta poder influenciar em torno de
medidas concretas. "Portugal não

pode deixar de pensar nas grandes
mudanças que estão em curso: de-

mográficas, tecnológicas, políticas
e económicas", afirmou aos jorna-
listas.

Sobre o que será o pós-troika o

dirigente não escamoteou a impor-
tância das políticas europeias. "Sem
a união bancária, a mutualização de
uma parte da dívida e a absorção do

impacto dos risco não se faz nada",
confessou.

Carlos Pimenta acredita no consenso "medida a medida'



Crescimento Sustentável realiza congresso
PLATAFORMAMovimento rea-
liza primeiro congresso no
sábado, no auditório do
ISCSE Balsemão e Carlos
Costa são dois dos oradores
A Plataforma para o Crescimento
Sustentável (PCS) realiza no próxi-
mo sábado, no auditório do ISCSP,

no Alto da Ajuda, em Lisboa, o seu

primeiro congresso. A abertura será
feita por Francisco Pinto Balsemão,
presidente do Conselho Consulti-
vo, e o encerramento estará a cargo
de Carlos Costa, governador do
Banco de Portugal, e de Jorge Mo-
reira da Silva, atual ministro do Am-
biente e também um dos fundado-
res deste movimento que pretende
constituir-se como um fórum de

reflexão sobre políticas públicas.
Durante o encontro, constituído

por quatro mesas redondas temá-
ticas, Carlos Pimenta, que sucedeu
a Jorge Moreira da Silva na lideran-

ça da PCS, fará ainda a apresenta-
ção do Contrato para o Crescimen-
to Sustentável em Portugal, um
conjunto de cerca de 80 propostas
concretas colocadas à considera-
ção de decisores políticos e sociais.

O DN apurou que uma das me-
didas a apresentar será a criação do

provedor das Novas Gerações.
Os quatro painéis reunirão per-

sonalidades como António Vitori-
no, Silva Peneda, Pedro Reis e David
Justino, entre outros, e debaterão te-
mas que vão da coesão, equidade e

emprego às finanças públicas, pas-

sando pela temática europeia, con-
sequências da globalização e de po-
líticas nacionais relativas àinovação
e investimento na indústria. J.M.

Moreira da Silva, o fundador
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