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previsões A proposta de Or-

çamento do Estado (OE)
para 2020 que o Governo

apresentou ontem aos par-
tidos com assento parla-
mentar prevê um excedente

orçamental de 0,2% - o pri-
meiro desde 1973 e o único
em 46 anos de democracia.

O Governo poderá vir a

aprovar o documento com
os votos dos deputados do

PSD Madeira, do PAN e do

Livre, para não ceder às exi-

gências anunciadas pelo
Partido Comunista (PCP) e

pelo Bloco de Esquerda
(BE). Os economistas te-
mem que tal excedente re-
vele receita e despesa estag-

nadas, para prejuízo do in-
vestimento público, dei-
xando o país em maus len-

çóis se as exportações forem
afetadas pela crise na Ale-
manha e pelo Brexit e se o

Banco Central Europeu de-
cidir subir os juros.

REUNIÕES EM SÉRIE

De acordo com o deputado
José Luís Ferreira, do Parti-
do Ecologista Os Verdes, o

saldo orçamental previsto
por Mário Centeno para o

próximo ano passa para um
excedente de 0,2% do PIB,

melhorando a projeção de

um saldo nulo inscrito no

plano orçamental entregue
em Bruxelas em outubro.
No final da reunião com o

ministro das Finanças, o de-

putado, que não adiantou o

sentido de voto do partido,
avançou que a inflação pre-
vista para o próximo ano de-
verá apresentar uma varia-

ção no intervalo entre 1,2%
e 1,4%, abaixo de 1,6% pre-
vistos no referido esboço.

Para o economista Ricar-
do Paes Mamede, tais da-
dos revelam que "se a eco-



nomia vai crescer 2% e a in-
flação crescer 1,5% , na ver-
dade o excedente orçamen-
tal pode implicar cortes [na
despesa]", caso contrário
seria maior. O professor de
economia política no ISC-
TE não vislumbra "explica-
ção, técnica ou política,
para tal excedente, a não
ser que o Governo preveja
incumprir o saldo estrutu-
ral ou se existir grande
pressão de Bruxelas" para
tal, uma vez que "com ne-
cessidades óbvias na área
da Saúde ou da Educação,
não se justifica esse proce-
dimento de austeridade".

O BE e o PCP têm ameaça-
do votar contra o OE 2020 se

não contiver medidas con-
cretas para atenuar os pro-
blemas na saúde, na habita-

ção e dos salários. Contudo,
à saída da reunião de ontem,
os deputados de Esquerda
não assumiram decisões

quanto ao voto do OE.
O secretário de Estado dos

Assuntos Parlamentares ad-

mitiu, ontem, que António
Costa reuniu com os presi-

dentes dos governos regio-
nais da Madeira e dos Açores
tendo em vista a aritmética
necessária para aprovar o

OE sem o apoio da "gerin-
gonça": 108 deputados do

PS, três do PSD Madeira,
mais quatro do PAN e uma
do Livre. A líder parlamen-
tar do PAN não revelou o

sentido de voto à saída da
reunião de ontem.

ENDIVIDAR PARA INVESTIR
"Estamos piores do que no

tempo da troika", analisou

João Duque, professor cate-
drático do Instituto Supe-
rior de Economia e Gestão.
"Tudo se degradou e não
houve investimento. Nos

primeiros anos ainda se

aguentou, mas não faz sen-
tido que continue. Agora
que os juros estão baixos,
devíamos endividar-nos
para investir. Quando os ju-
ros subissem é que amorti-
zaríamos a dívida", defen-
deu. "Não poupámos, gastá-
mos em consumo público
[salários] e não investimos.
Se os juros subirem, vai ser

apertado", alertou. •

2020-202ÍT

Investimento
As Grandes Opções
do Plano para o pe-
ríodo de 2020 a 2023
"não apresentam de

qualquer informação
sobre a programação
dos investimentos

públicos", lamenta o

Conselho Económi-
co e Social (CES).

Serviços públicos
Aquela omissão não

permite, por exem-
plo, a avaliação da

melhoria da qualida-
de dos serviços pú-
blicos, refere o CES.



| TEMAS

33 mil pensões à espera
Jerónimo de Sousa (PCP)
denunciou o "drama" de

quem não tem resposta a

pedidos de reforma. Cos-
ta argumentou que ainda
decorre o concurso lança-
do há um ano e meio para
contratar 200 técnicos e

que, entretanto, foram

aprovadas 20 mil pensões
provisórias. Há 33 mil

processos pendentes há

mais de três meses.

Rendas acessíveis
O Orçamento do Estado

para 2020 terá novos in-
centivos ao arrendamen-
to acessível. Confrontado

por Inês Sousa Real
(PAN), Costa disse que o

regime fiscal facilitará a

transferência de habita-

ções do alojamento local

para o arrendamento.

Carvão e correios
As centrais a carvão de Si-

nes e do Pego, responsá-
veis por 15% das emis-
sões de carbono do país,
fecham em 2021 e Costa

garantiu a José Luís Fer-
reira (Verdes) que "não
haverá qualquer compen-
sação" à EDP e à Endesa.

Quanto aos CTT, recusou
dizer a Jerónimo de Sousa

(PCP) se renovará a con-
cessão a Manuel Carlos

Champalimaud, no pró-
ximo ano.

O chumbo do PISA

Rui Rio (PSD) lamentou
a descida de Portugal no

ranking do PISA e, sobre-

tudo, o agravar das desi-

gualdades na escola pú-
blica. "Só não mete o fi-
lho no privado quem não
tem dinheiro", disse.

Katar Moreira faltou
A deputada do Livre fal-
tou ao debate quinzenal
porque esteve na Cimeira
do Clima, em Madrid.

Último debate quinzenal de 2019 antecipou medidas do Orçamento do Estado

Costa promete corte
no IVA da luz e nas
taxas moderadoras
Estratégia para a Saúde aprovada hoje. Oposição apoia
veto do Governo a corte de 10% no dinheiro da Europa
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DEBATE QUINZENAL A deSCÍ-

da gradual das taxas mode-
radoras pagas por quem re-
corre ao Serviço Nacional de

Saúde (SNS) começará em
2020. A medida consta do

Orçamento de Estado que o

Governo apresentará ao Par-
lamento na segunda-feira e

concretiza o compromisso
assumido pelo Executivo
com os partidos da Esquer-
da, no final da legislatura
anterior. Na luz, o pedido
para reduzir o IVA pago por
quem tem consumos meno-
res já seguiu para Bruxelas.

No debate quinzenal no
Parlamento, depois de o Go-

verno ter apresentado aos

partidos as linhas mestras
do próximo Orçamento do

Estado, a Saúde foi um dos

principais temas usados

pela oposição para atacar
António Costa. Em respos-
ta, o primeiro-ministro dei-
xou duas promessas. Pri-
meiro, marcou para 2020 o

início do fim das taxas mo-
deradoras pagas nos cuida-



dos primários e nas consul-
tas e tratamentos prescritos
pelos cuidados primários ou

pela linha Saúde 24.

Segundo, o Conselho de
Ministros extraordinário de

hoje aprovará uma estraté-

gia plurianual de investi-
mentos em equipamentos,
instalações recursos huma-
nos e de melhoria da quali-
dade da gestão dos serviços
de saúde. A estratégia, disse,

permitirá reduzir a "subor-

çamentação e o endivida-
mento no SNS".

A CARTA A VON DER LEYEN

Durante as duas horas e

meia de debate, as altera-
ções climáticas foram per-
correndo a discussão e An-
tónio Costa aproveitou a

oportunidade para revelar
ter enviado ontem à nova
presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der
Leyen, uma carta pedindo
uma exceção à regra da esta-
bilidade do IVA, para que a

taxa possa variar em função
dos escalões de consumo de

eletricidade.
A medida, disse, seria "um

incentivo ao uso mais efi-
ciente da energia". Mas es-
vaziaria também a possibi-
lidade de a oposição se unir

para aprovar a redução do
IVA para 6% , para todos os

consumidores.

VETO A CORTE NOS FUNDOS
Os fundos europeus para os

anos de 2021 a 2017 eram o

tema do debate e, no Conse-
lho que começa quinta-fei-
ra, António Costa poderá di-
zer que tem o apoio (quase)
unânime das forças políti-
cas portuguesas para vetar a

proposta de corte dos fun-

dos europeus feita pela pre-
sidência finlandesa da
União Europeia.

Exceto a Iniciativa Liberal

(que lamentou que o país
continue a "lutar por esmo-
las") e o Chega (que não to-
mou posição), todos os par-
tidos apoiaram a recusa do

corte proposto de 10% nos
fundos para a Coesão e a

Agricultura. Costa quer que
os países mantenham para
o período financeiro de
2021-2027 o mesmo valor
pago atualmente. •

Está decidido:
regionalização
atirada para
depois de 2023

CDS acusa Costa de querer eleger CCDR como
primeiro passo para criar regiões sem referendo

território Regionalização
sim, mas não nesta legisla-
tura e só com um novo refe-
rendo. António Costa, de-
fensor das regiões adminis-
trativas, afastou a possibili-
dade de avançar durante os

próximos quatro anos, mas
afirmou ser sua intenção fa-
zê-lo nos quatro seguintes.

Dois meses depois das le-

gislativas que o reconduzi-
ram no cargo de primeiro-
-ministro, Costa antecipa a

recandidatura a um terceiro
mandato. Até lá, quer acabar

a descentralização em curso

(a 1 de janeiro de 2021, todas

as câmaras terão que aceitar
todas as competências
transferidas) e eleger os pre-

sidentes das Comissões de

Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional (CCDR).

No Parlamento, a deputa-
da Cecília Meireles (CDS)
exigiu um referendo à elei-

ção das CCDR já que, como
disse Costa no congresso da

Associação de Municípios, é

um primeiro passo para as

regiões. Costa respondeu
que a medida consta do pro-
grama de Governo e recor-
dou que, no que toca à regio-
nalização, a Constituição "é
muito clara" e obriga a um
"duplo referendo": à criação
das regiões e ao mapa em si.

PAÍS "A MARCAR PASSO"

O anúncio de Costa não

agrada a todos os autarcas.

Miguel Alves, presidente da
Câmara de Caminha (PS),
disse ao JN ter "pena" por a

regionalização não avançar.
"Este era o momento cer-
to", sublinhou o também
presidente do Conselho Re-

gional do Norte.
No seu entender, "o país

está a marcar passo. Está
menos coeso e mais centra-
lizado". Mas admite que
terá de passar por um refe-
rendo: "Já por uma vez os

portugueses foram consul-
tados. Esta matéria deve ser
submetida a referendo para

que não haja dúvidas sobre

a legitimação popular".
Por seu lado, o autarca de

Famalicão, Paulo Cunha
(PSD) acusa Costa de "dizer
uma coisa e o seu oposto" e

insiste que a regionalização

é uma "ferramenta" para a

boa governação do territó-
rio. As medidas de coesão
territorial dos "últimos 20
anos aprofundaram assime-
trias e afastaram as perife-
rias dos centros".

Já Eduardo Vítor Rodri-
gues, edil de Gaia (PS), apoia
Costa: é preciso tempo para
que o processo seja bem su-
cedido. "Todas as etapas hão
de levar lá", frisou o presi-
dente da Área Metropolita-
na dO POrtO. «A.F.EA.G.

Eduardo Rodrigues
Pres. Câmara de V. N. Gaia



"Eu defendo a
regionalização, mas
quero-a tanto que
quero que todo o
processo corra bem.
Para isso é preciso
algum gradualismo"

Paulo Cunha
Pres. Câmara deFamalicão

"O primeiro-ministro
já disse tudo e o seu
oposto sobre a
regionalização.
Sinceramente nem sei
qual é o pensamento
de António Costa"




