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Conselheiro de Rio propõe
mais impostos e menos despesa
Cobrar um mínimo de €40 nas declarações de famílias que não pagam IRS, retomar
as 40 horas semanais e criar uma rede tipo Überno Estado sugere Joaquim Miranda Sarmento



JOANA NUNES MATEUS

Com propostas que podem ser
polémicas, o debate interno
para o PSD definir que políti-
ca orçamental vai propor nas
eleições legislativas de outubro
está prestes a ser lançado: em
breve, e com o patrocínio do
Instituto Sá Carneiro, o pro-
fessor do ISEG e porta-voz do
Conselho Estratégico Nacional
(CEN) de Rui Rio para as finan-

ças públicas, Joaquim Miranda
Sarmento, lançará o livro "A
Reforma das Finanças Públicas
em Portugal". São centena e
meia de medidas para reduzir a
dívida pública dos atuais 120%

para os 90% do PIB durante a
próxima década e assim evitar
uma nova bancarrota em caso
de recessão económica.

"O livro só me compromete a
mim, mas vou tentar batalhar
por estas ideias no âmbito da
discussão em torno do progra-
ma eleitoral do PSD. O objeti-
vo é lançar a discussão sobre
a necessidade de um consenso

orçamental alargado no país
e sobre a urgente reforma da
administração financeira do
Estado para o século XXI, que
envolve a forma como o minis-
tério das Finanças e os serviços
públicos gastam o dinheiro dos

contribuintes", explica Miran-
da Sarmento ao Expresso.

Álvaro Almeida, o coordena-
dor do CEN para as finanças
públicas (que está um degrau
acima do porta-voz) diz ao Ex-

presso que "o livro do Joaquim
Sarmento não é nem pode ser
visto como algo do PSD. É um
livro de um académico escri-
to a título individual". Álvaro
Almeida diz que o programa
eleitoral que tem estado a ser

debatido só será revelado de-
pois das eleições europeias,
ainda em maio ou em junho.
Mas algumas das primeiras me-
didas-'bandeiras' poderão ser
divulgadas já a 16 de fevereiro

por ocasião da Convenção do
Conselho Estratégico Nacional.

Reduzir o défice

O objetivo de Sarmento é me-
lhorar o saldo orçamental em
1,5% do PIB, ou seja, gerando
perto de €3 mil milhões na con-

jugação entre poupança e mais
receita. Do lado dos proveitos, o

autor não propõe cortes nos im-

postos e apresenta pelo menos
duas medidas com potencial
de gerar discussão. A primei-
ra é a cobrança de um IRS mí-
nimo de €40/ano às famílias
que entregam as 2,5 milhões
de declarações ao fisco que não

pagam imposto (ficam de foram
as famílias mais pobres, que ga-
nham até de nove mil euros por

ano, e que não têm de entregar
declaração de IRS às Finanças).
A segunda é a reposição do IVA
da restauração para os 23%
do tempo da troika. Sarmento
também sugere uma coleta mí-
nima de €500 para as 70% de

empresas que não pagam IRC.
E mais verbas poderão ser li-
bertadas através da redução da
despesa fiscal (€2OO milhões).

Quanto aos cortes, o porta-voz
do PSD propõe uma indexação
dos aumentos dos salários e

pensões pagos pelo Estado ao
crescimento do PIB: ou seja,
os vencimentos do Estado e
as prestações sociais variam
conforme o crescimento eco-
nómico. Mesmo sem contabili-
zar quanto custam, Sarmento

também deseja acabar com as

licenças dos funcionários públi-
cos para trabalharem nos sin-
dicatos. E retomar as 40 horas
semanais na função pública. O
economista propõe ainda uma
redução de 50% nas transferên-
cias para as fundações e outros

organismos privados e nos gas-
tos em ações de formação não
cofinanciadas pelo Fundo Soci-
al Europeu (uma poupança de
€50 milhões). Tendo em conta
o valor atual das taxas de juro,
o social-democrata também
quer acabar com a bonificação
dos créditos à habitação (€5O
milhões). Outra grande fatia de

poupança passaria pela redução
da fatura com parcerias público-
-privadas (€3OO milhões) e com
a aquisição de bens e serviços
(€650 milhões) através da cen-
tralização das compras por mi-
nistério e de cortes nesses gastos
— excetuando as áreas da saúde,
defesa, justiça e segurança.

Seria ainda necessário, na
sua opinião, vender patrimó-
nio para reduzir a dívida pú-
blica (€2OO milhões), aplicar
um programa de redução de
utilização de edifícios por parte
da administração pública (€5O
milhões), criar uma matriz de

avaliação individual para a ne-
cessidade de deslocações e via-

gens (€5O milhões) e reduzir o

investimento das autarquias e

regiões para os valores de 2016

(€3OO milhões). Isto, além de

manter o investimento público
em torno dos 1,5% do PIB.

Cortar organismos

O que verdadeiramente importa
para Joaquim Miranda Sarmen-
to é fazer a reforma da adminis-

tração financeira do Estado para
o século XXI. O objetivo é redu-
zir o nível de despesa pública
enquanto presta serviços públi-
cos de melhor qualidade. "Não
se julgue que isto significa uma

redução dos níveis de proteção
social e de prestação de servi-

ços públicos", escreve o autor.
'Temos de evitar e desconstruir
um equívoco: reduzir o peso do
Estado e o seu aparelho buro-
crático não significa reduzir a
importância do sector público e

a sua intervenção, quer ao nível
das funções de soberania quer
ao nível da proteção social".

"Críticas" são consideradas
15 medidas, a começar pelo re-
desenho da orgânica do Estado
numa estrutura em rede e pela
reorganização das suas funções
através de um plano ambicioso

que reduza organismos e di-
rigentes públicos, eliminando
todas as atividades sem valor
acrescentado, automatizando
processos e apostando nos ser-

viços partilhados. Há também
que reforçar a descentralização
para as regiões e autarquias e

criar um novo regime para a
gestão das escolas públicas e

do Serviço Nacional de Saúde.

Quanto ao processo orçamen-
tal, importa reforçar as atuais

regras e criar novas, desde
logo quanto ao saldo estrutural
(0,25% do PIB) e ao teto máximo
de despesa anual. Entre as deze-
nas de medidas adicionais para
pôr o Estado a gastar menos e

melhor, constam ainda medi-
das tão diversas como fundir a
Autoridade Tributária e Adu-
aneira e o serviço de cobrança
de receitas da Segurança Social,
centralizar todos os ministérios
numa única zona, e fazer uma
lei de defesa dos agentes que
denunciem atos ilegais de frau-
de na administração pública.
Inspirado no estado de São Pau-

lo, onde dá aulas, Sarmento faz
uma proposta radical: contratar
uma operadora tipo Über para
gerir as deslocações em serviço
dos funcionários públicos. Auto-
móvel só mesmo para membros
do Governo.
economia@expresso.impresa.pt
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