
Editorial

O novo ciclo de Portas

Oacordo ontem alcançadoentreoPSDeoCDStemdiversasconsequências Desde logo o reforço de poderes
e amaior responsabilização dePaulo Portas noGoverno
O aindaministro deEstado edos NegóciosEstrangeiros
ascendeavice primeiro ministro passandoateracoor

denação económicanaperspetivada internacionalização e da di
plomacia da reformadoEstado e do diálogo coma troika

Na prática isto significa que Paulo Portas que por causa dano
meação de Maria Luís Albuquerque afirmara que continuar no
Governo seria umato dedissimulação política epessoalmente in
sustentável passa a tutelar a ministra de Estado e das Finanças
Isto é os fracassos ou sucessos da políticaeconómica e financeira
caso o Presidente da República valide este novomodelo de gover
no passamaserda responsabilidade primeiradePortas e doCDS
No entanto paraque o novo ciclo de crescimento e criação de

emprego se cumpra sãoprecisas bemmaisdo que as palavras ontem
afirmadas É sabido e não foi assimhá tanto tempo o quepensam
PauloPortas e oCDS porexemplo emmatéria fiscal Queo IVAna
restauração deve baixar já em 2014 que o IRS e o IRC devem tam
bém sofrer reduções significativas até 2015 e que o Governo deve
preparara subidado saláriomínimo Paraque isto aconteça éobri
gatório renegociar asmetas contabilizadasna sétimaavaliação do
programa de ajustamento E para que a troika aceite estas altera
ções na política económica e orçamental terá de ser consumado
umcorte substancialnadespesapública Mas esse é o trabalho que
Portas já terá adiantadono guião paraa reformado Estado emque
terão de ser cortados4 7 mil milhões

Só o tempo dirá se este novo arranjo reforça ou não a coesão e a
unidade doGoverno Mas umacoisa é certa Paulo Portas que fica
noExecutivo àmesmamesaqueaministra das Finanças continua
sem explicar porque recuou na decisão irrevogável de se demi
tir Esta decisão não explicada depreciou o valor da sua palavra
E poderá ter custos eleitorais
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