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"Geringonça" deu estabilidade
e rendimentos mas deixa para
trás reformas e investimento

Politólogos
avaliam o pior
e o melhor
desta legislatura
quando o
Parlamento
recebe debate do
estado da nação
António Costa
criticado pela
forma como
geriu incêndios
e também
o caso do roubo
de Tancos
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debate O estado da nação
tem os dois lados da mesma
moeda. À custa da "gerin-
gonça", houve estabilidade

governativa e reposição de
rendimentos. Mas o apoio
das esquerdas não permitiu
ao PS avançar com reformas
estruturais que tardam, se-

gundo o balanço feito por
politólogos ao JN, numa an-
tecipação do debate que se

realiza hoje no Parlamento.
De positivo, destacam

que o Governo cumpriu
com Bruxelas. Porém, viran-
do de novo a moeda, atacam
a falta de investimento nos

serviços públicos. Também
a gestão que António Costa
fez de Tancos e dos incên-
dios leva cartão vermelho.

Viriato Soromenho-Mar-

ques, da Universidade de

Lisboa, põe a tónica positiva
na "vertente social das polí-
ticas públicas, bem diferen-
te da do Governo PSD/CDS,

que se traduziu nalguma re-

posição de rendimentos e

numa medida de alcance ex-
traordinário no domínio do

acesso aos transportes pú-
blicos", com "passes sociais a

preços muito baixos".
SEM MAIORIA ABSOLUTA?

Negativo foi "ter mantido o

mito de que a página da aus-
teridade tinha sido virada,
como se tal dependesse ape-
nas do Governo nacional e

não das regras do jogo da
zona curo", diz o politólogo.
Regras "que continuam a

prejudicar os países mais en-
dividados" e que mais sofre-

ram com a crise e a "austeri-

dade irracional" da troika.
A seu ver, "o contraste en-

tre o discurso e a realidade
dos serviços públicos, pro-
fundamente carentes de in-
vestimento e de boa gestão,
será, provavelmente, aquilo
que vai afastar o PS de uma
maioria absoluta".

António Costa Pinto, do
Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa,
diz que "o melhor desta ex-

periência governamental"
foi a "polarização Esquer-
da/Direita dominada pelo
polo moderado: o PS". E des-

taca "a estabilidade governa-
tiva", algo em que "poucos
acreditavam em 2015".

Em seguida, o investigador
elogia o facto de, "graças a

uma conjuntura económica

favorável", o Executivo "ter



mantido todos os compro-
missos com Bruxelas, prati-
cando alguma redistribuição
de rendimentos". Lamenta,
no entanto, "as escassas re-
formas da Administração
Pública, dificilmente reali-
záveis tendo em vista os

compromissos parlamenta-
res com BE e PCP".

A reflexão sobre o "pior"
remete ainda o politólogo
"para conjunturas negati-
vas, como a gestão feita pelo
primeiro-ministro da ques-
tão dos incêndios e também
como o 'familygate'".

José Palmeira, da Universi-
dade do Minho, concorda

que a "
geringonça" garantiu

"estabilidade e o cumpri-
mento da legislatura". Mas
"as reformas de que o país
precisa não avançaram".
FALHOU NA SEGURANÇA
Dando o exemplo da Justiça,
do Serviço Nacional de Saú-

de e da sua lei de bases, diz

que "tudo o que poderia si-

gnificar uma alteração estru-
tural esbarrou no condicio-
namento do PS por ter su-

porte à Esquerda". "Esgotou
esse apoio" na "reposição do

que se perdeu com a troika"
e "centrou-se sobretudo na

Função Pública". Já "a tenta-
tiva de geometria variável
com o PSD não convenceu".

"Os piores momentos des-

te Governo têm a ver com

segurança" pelo "modo

como reagiu aos incêndios e

ao roubo de Tancos". De po-
sitivo refere "as contas pú-
blicas e o ter cumprido no
défice". "Mas a dívida não

parou de aumentar". •
SERVIÇOS PÚBLICOS

Imçacto de medidas
positivas "não foi
acautelado"
Há medidas positivas nos
serviços públicos que,
por não serem acautela-
das, têm efeitos negati-
vos, alerta José Palmeira.
"O Governo falhou nos

problemas ao nível da
Saúde e dos Transportes.
Devido à falta de investi-
mento, não têm funcio-
nado devidamente", re-
fere. Diz que "a passa-
gem para as 35 horas afe-
ta o SNS e não foi devida-
mente acautelada e com-
pensada". Nos passes so-
ciais "não foi acautelado
o excesso de procura". E
lamenta: "O défice foi co-
locado acima do regular
funcionamento dos ser-
viços públicos", es.

DEBATES ANTERIORES

13 de julho de 2018
"GERINGONÇA"
A discussão foi dominada

pelo futuro da "geringon-
ça", com António Costa a

garantir estar de "coração e

cabeça" e a pedir união aos

parceiros. Ficou também
marcada pela preparação
do último Orçamento e

por ataques da Direita que
culpou o Governo pelo
"caos" no SNS e pela falta
de preparação para as 35
horas. A polémica sobre

uma eventual mudança do
Infarmed para o Porto tam-
bém esteve em foco.

12 de julho de 2017
MEXIDAS NO GOVERNO
Pressionado por várias polé-
micas, o primeiro-ministro
procurou contornar o roubo

de Tancos e a demissão de

três secretários de Estado,

arguidos no caso Galpgate.
Atirou para a frente, anun-
ciando mexidas na orgânica
do Governo. Também os in-
cêndios e a transferência

para Pedrógão Grande da

Unidade de Missão para Va-

lorização do Interior marca-
ram o debate.

7 de julho de 2016
SANÇÕES DE BRUXELAS

Estava na ordem do dia a

conclusão da Comissão Eu-

ropeia de que Portugal não
fez o suficiente para baixar
o défice em 2015. Costa ga-
rantiu recusar medidas
adicionais como moeda de
troca para evitar penaliza-
ções. Já o PSD atacou o Go-

verno pelo risco de um
novo resgate.



ÁREAS FUNDAMENTAIS

Segurança Social

QO anúncio, em
março, de um re-
forço, até 2021, de

mil milhões de euros do
Fundo de Equilíbrio da Se-

gurança Social; a possibili-
dade de pedir, online, um
plano de pagamento para
dívidas à Segurança Social
inferiores a 50 mil euros; a

criação de um subsídio para
os cuidadores informais,
cujo estatuto foi aprovado,
há dias no Parlamento; alar-

gamento do leque de bene-
ficiários das pensões provi-
sórias para atenuar atrasos
na atribuição de pensões de

sobrevivência; aumento do

valor do abono para crianças
entre os 1 e os 3 anos.

BUma
auditoria do

Tribunal de Con-
tas, revelada em

fevereiro, apurou que a Se-

gurança Social pagou, du-
rante dez anos, pensões de
sobrevivência a pessoas já
falecidas, o que acarretou
um prejuízo de 3 ,7 milhões
de euros. Em maio, foram
denunciados atrasos, que
chegam a ser de um ano, na

atribuição de pensões de ve-
lhice, invalidez e de sobre-
vivência. Só entre janeiro e

abril, foram apresentadas
674 queixas. A extinção das

cartas-cheques, sem que te-
nha sido apresentada ainda
uma alternativa, vai afetar
100 mil beneficiários. • h.e.

Educação

QO alargamento
dos manuais esco-
lares gratuitos até

ao 12.° ano, abrangendo cer-
ca de 1,2 milhões de alunos

e acarretando um custo
anual de 150 milhões de eu-
ros, segundo estima o Tribu-
nal de Contas; o reforço da

autonomia das escolas, que
lhes permite, por exemplo,
dividir o calendário escolar

em dois semestres; a criação
de uma bolsa para substituir
funcionários em situação de

baixa médica, que prevê a

contratação de mais 1067
trabalhadores; a entrada
para os quadros do Estado
de 3903 funcionários das

escolas.

BO
anúncio da con-

tratação de 1067
funcionários para

a bolsa que visa resolver si-

tuações de baixa acabou por
suscitar críticas dos direto-

res, que garantem nada ter
sido concretizado; a reutili-
zação dos manuais escolares
ainda é considerada defi-
ciente, podendo colocar em
causa a sustentabilidade fi-
nanceira do sistema, alertou
o Tribunal de Contas; a recu-

peração do tempo de conge-
lamento das carreiras dos

professores, que provocou
protestos e greves; a exigên-
cia de obras em mais escolas

e o fim do amianto, que ain-
da persiste em 42. • h.e.

Saúde

QO reforço dos re-
cursos humanos
no Serviço Nacio-

nal de Saúde (SNS) - mais 10

800 profissionais do que no
final de 2015, segundo o Mi-
nistério - foi a aposta deste
Governo e deverá ser a ban-
deira que Costa empunhará
uma vez mais, esta tarde,
para tentar calar quem criti-
car a falta de pessoal nos hos-

pitais. O longo caminho per-
seguido no sentido de dar
mais autonomia aos hospi-
tais, a aposta na promoção da

alimentação saudável e da
atividade física, o reforço dos

cuidados primários com exa-
mes e análises são outros as-

petos positivos.a As grandes refor-
mas anunciadas
para o SNS ficaram

por concretizar e a Lei de Ba-

ses da Saúde está em vias de

morrer na praia. Quatro
anos depois, o SNS debate-
-se com listas de espera in-
termináveis, continua com
grande défice de vagas para
cuidados continuados e pa-
liativos e na área da saúde
mental pouco ou nada mu-
dou. A meta de dar um mé-
dico de família a cada portu-
guês vai, mais uma vez, fi-
car no plano das intenções.
A confiança dos profissio-
nais de saúde no Governo

degradou-se e a insatisfação
disparou. • i.s.

Transportes

Q A entrada em vi-

gor, em abril, dos

novos passes so-
ciais, que abrangem 18 con-
celhos da Área Metropolita-
na de Lisboa e 17 do Porto,
custando 30 euros (se fo-
rem usados num concelho)
e 40 euros (se envolver toda
a rede metropolitana), o

que acarretou uma redução
da despesa que pode chegar
aos 100 euros; descontos no
tarifário da CP; o lançamen-
to de um plano estratégico
para a CP, que prevê um in-
vestimento plurianual de
45 milhões de euros; a apro-
vação da estratégia para a

criação, até 2030, de 10 mil
quilómetros de ciclovia.a Os novos passes

sociais levaram a

um aumento si-

gnificativo da procura de

transportes públicos, com
problemas de lotação e via-

gens suprimidas que têm
afetado sobretudo a Mar-
gem Sul, na região de Lis-
boa; aumentaram as quei-
xas de comboios suprimi-
dos ou atrasados por greves
ou avarias; o caos no Aero-

porto de Lisboa, sobretudo
devido à falta de funcioná-
rios do SEF; a greve dos mo-
toristas de transporte de
matérias perigosas, que es-
vaziou gasolineiras, afetou

transportes e repete-se em

agosto. • h.e.



Justiça

QEstá
prestes a ser

concluído um
complicadíssimo

dossiê herdado do Governo
anterior e cuja resolução vi-
nha sendo adiada desde

2014, quando entrou em vi-
gor o novo mapa judiciário:

a aprovação dos novos esta-
tutos dos juizes e dos procu-
radores do Ministério Públi-
co. Não obstante avanços e

recuos, foi alcançada a paci-
ficação, com a quebra do li-
mite do salário do primeiro-
-ministro no estatuto remu-
neratório. Noutro plano, fo-

ram abertos concursos para
novos magistrados e mais

inspetores para a Polícia Ju-
diciária.

aO entendimento
do Governo com
os magistrados ju-

diciais e do Ministério Pú-

blico nas questões remune-
ratórias não tem sido alcan-

çado com outras classes pro-
fissionais, como por exem-
plo os funcionários judi-
ciais, os elementos da Polí-
cia Judiciária e os funcioná-
rios dos registos e notariado,
o que tem prolongado o cli-
ma de guerrilha, as greves e

a ideia de que existirão dois

pesos e duas medidas no Mi-
nistério da Justiça. Conti-
nua a existir falta de oficiais
de justiça nos tribunais, es-
senciais para a celeridade
dos processos. • nm.m.en.m.


