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NEGÁVEL: o FMI-Fun-
do Monetário Interna-
cional reconheceu por
mais do que uma vez

que errou nas medidas do

"resgate Troika" aplicadas
em Portugal e causadoras
de sofrimento: emigração
de centenas de milhares
de qualificados, até ao
aumento das depressões
e suicídios em Portugal.
Expresso, 28/7/16, SIC,
20/12/15. Etc. Dúvidas?!

Ver doc./FMI, 31/5/16:
http://gl.globo.com/eco-
nomia/noticia/2016/05/
fmi-diz-que-politicas-
-neoliberais-aumenta-
ram-desigualdade.html:
"O documento sugere que o

receituário neoliberal, pres-
crito pelo próprio FMI pa-
ra o crescimento económico

sustentável em países em de-

senvolvimento, pode ter efei-
tos nocivos de longo prazo. /
A nova consideração dá su-

porte a uma legião de críti-
cas em países como Portugal
e Grécia, que têm se subme-

tido a políticas de austeri-
dade (contenção de gastos e

aumento de impostos) pre-
vistas pelo FMI, diz aAFP.
/ 'Os benefícios de algumas
políticas que são uma parte
importante da agenda neo-
liberal parecem ter sido um

pouco exagerados', disseram

os economistas no artigo, na

edição de junho da revista

Finance&Development. /
'Em vez de gerar crescimen-

to, algumas políticas neoli-
berais aumentaram a de-

sigualdade, colocando em

risco uma expansão dura-

doura', argumentaram. / Os

autores, três membros do de-

partamento de pesquisa do

FMI, disseram que a abor-

dagem tradicional para aju-
dar os países a reconstruir

suas economias através de

corte de gastos do governo,
privatização, livre comércio

e abertura de capitalpodem
ter custos 'significativos' em

termos de maior desigualda-
de". Passos Coelho aplicou
receitas económicas-fi-
nanceiras frustradas em
Portugal! Repare-se que
quando todos os relató-

rios independentes con-
cluíram que afinal "não
existiam armas de des-

truição maciça no Ira-
que que justificassem a
invasão", Durão Barroso

pediu desculpas (!)... Pas-

sos Coelho deveria pedir
desculpas a Portugal por
ter aplicado lições econó-
micas-financeiras que o

próprio FMI reconheceu
- por mais do que uma
vez, dando os parabéns
a Portugal e ao ministro
Centeno -, estarem erra-
das! E a humildade?! Re-

centemente, Passos Coe-
lho foi convidado para
"professor catedrático"
em universidades por-
tuguesas. Aulas de "mes-
trado-doutoramento" de

"economia-administração
pública" (!). Uma das ins-

tituições será o Instituto
Superior de Ciências So-
ciais e Políticas, Universi-
dade (Pública) de Lisboa.
É isto possível do ponto
de vista legal? Sim, desde

que os respectivos órgãos

aprovem. Neste caso, uma
instituição na qual muitos

deputados e ex-deputa-
dos leccionam. Sabemos

que os portugueses foram

muito prejudicados pela
Troika. Re.: com todos os

aumentos, os funcioná-
rios públicos estão com
níveis salariais de 2011 e

os professores (incluindo
catedráticos) e investiga-
dores do ensino superior
com níveis de 2009! Da-
da a gravidade da situa-

ção, repare-se p.e. nas
últimas decisões do Con-
selho Nacional do Sindi-
cato Nacional do Ensino

Superior (3/3/18): "1. A
aprovação por unanimida-
de da Moção que junto a esta

mensagem e da qual desta-

co o seguinte: / 0 Conselho

Nacional mandata a Dire-
ção do SNESup para proces-
sar judicial ou criminalmen-

te os dirigentes do sistema

de ensino superior e ciência

quando haja manifesta má fé
na sua atuação, ou incum-

primento das disposições le-

gais, bem como para marcar

ações de denúncia e protesto
contra estas graves ilegali-
dades e injustiças. /2. 0 CN

aprovou ainda 3 propostas

que consistem em: / a) Reco-

mendar à Direcção a consti-

tuição de um Muro da Ver-

gonha digital, associado ao

sítio da Internet, onde se de-



nuncie as escolas, politécni-
cos e universidades onde se

pratiquem ilegalidades e ir-
regularidades; / b) Realizar
Dia de Concentração e Pro-

testo, através do protesto às

12 horas de cada dia 23 de

cada mês - dia geralmen-
te de recebimento salarial

-, à porta de cada estabe-

lecimento de ensino supe-
rior onde não estejam a ser

pagas as progressões remu-
neratórias". E Passos quer
salário de "catedrático"?!

Abuso do direito, art. 334°

do Código Civil.
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