
A MINHA VISÃO

Inaceitável Maria de Belém Roseira
Presidente do PS

A denúncia realizada pelo Jornalde Negócios de que queroGo verno quer o FMI usaram dados
que omitem cortes salariais em

Portugal para fundamentar mais sa
crifícios para efeitos de ajustamento é a
todos os títulos inaceitável
Como se descreve na referida notícia

os dados enviados pelo Governo ao
FMI durante a sétima avaliação regular
do Programa de Ajustamento Financei
ro PAF permitiram concluir que ape
nas 7 dos contratos no
setor privado teriam so
frido reduções salariais
quando na realidade te
rão sido atingidos cerca
de 20 dos contratos

Ora isto faz toda a di
ferença sobre a reper
cussão que o esforço de
ajustamento está a ter
sobre o rendimento dis

ponível das famílias e so
bre o nível possível de compressão des
te A exigência de mais sacrifícios re
sulta pois do facto de que o FMI não
tem a noção do impacto que o PAF já
determinou Aqui chegados pergun
tar se á qual o papel do Governo e qual
o seu verdadeiro objetivo
Já sabíamos pelas declarações do

Ministro das Finanças Irlandês que o
Governo português se comportava
como representante da Troika em Por

tugal e não como representante do
povo português junto da Troika

Já sabíamos também por outros
episódios designadamente no domí
nio fiscal como o IVA da restauração
que o Governo era mais troikista do que
a Troika

Já sabíamos igualmente que o atual
Governo é um defensor ao transe da
total liberalização da economia

O que não sabíamos era que para o
conseguir e o conseguir mais depressa

não hesitaria em deixar
cimentar na análise da

Troika conclusões falsas
aquém da realidade com
gravíssimo desrespeito
pelo país pelos portu
gueses e pelos pesados
sacrifícios que estes estão
a suportar no limite da
tolerabilidade

Estamosrealmente
bem longe da Grécia

Aqui um Governo terá faltado à verda
de para tentar melhorar a imagem do
seu país É grave
Em Portugal pelo que nos foi dado a

conhecer pelo Jornal de Negócios o
Governo faltou à verdade ou não a es

clareceu para pedir às instâncias in
ternacionais mais sacrifícios para o
povo que é suposto defender Mais do
que grave é insuportável e intolerável
Merece condenação à altura
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